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Abstract 
In the Convention on the Rights of the Child, the European Convention, Swedish law and 

guidelines there are certain rights regarding juveniles suspected of a crime being interrogated 

by the police.  

 

The aim of this bachelor thesis is to develop a broader understanding about possible failures in 

upholding those rights. Further, what possible consequences it could mean for the suspected 

juveniles and the rule of law when the rights are not uphold. The bachelor thesis focuses on 

children between 15 and 17 years of age who are interrogated by the police in Sweden. The aim 

was reached by a combination of data from official documents, reports and interviews. The data 

were analysed by applying social control and the labelling theory with the purpose to fulfil the 

aim of the bachelor thesis. The analysis concluded that the interrogating officers have more 

knowledge and power than juveniles. Moreover, the interrogating officers sometimes label ju-

veniles and therefore juveniles could start to believe that they committed the crime they are 

suspected of even if they did not.  

 

The authors of the bachelor thesis came to the conclusions that failures in upholding the rights 

do occur. For example children are often interrogated without a solicitor present. Due to the 

failures many possible consequences occur for the concerned children and the rule of law, es-

pecially the risk of children being wrongly convicted or acquitted. The authors therefore point 

out the importance in decreasing failures in upholding the rights regarding suspected juveniles 

interrogated by the police.  
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Förkortningslista 
Barnkonventionen - Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

BrB - Brottsbalken 

BRIS - Barnens Rätt i Samhället 

Brå - Brottsförebyggande Rådet 

DN - Dagens Nyheter 

Dnr - Diarienummer  

EU - Europeiska Unionen 

Europakonventionen - Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna 

FN:s Barnrättskommitté - Förenta Nationernas kommitté för barns rättigheter 

FuK - Förundersökningskungörelse 

JO - Justitieombudsmannen 

LUL - Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare  

NTU - Nationella trygghetsundersökningen 

RB - Rättegångsbalken 

SFS - Svensk författningssamling 

SOU - Statens Offentliga Utredningar 
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1. Inledning 
I en förundersökning kan åtskilliga tillvägagångssätt tillämpas för att kartlägga och få fram 

viktig information för det specifika ärendet. DNA-analys och teknisk bevisning utgör två van-

liga tillvägagångssätt för att säkra bevis i en förundersökning (Granhag, Strömwall & Cancino 

Montecinos, 2013:7). Förhör med misstänkta, vittnen och offer är dock oftast den mest avgö-

rande delen i en förundersökning (ibid.). I synnerhet är förhör med misstänkta relevanta för att 

få fram information om det eventuella brottet (Hartwig, Christianson & Granhag, 2008:311). 

Det är därför av stor betydelse att förhör som genomförs är av god kvalitet eftersom resultaten 

för det mesta leder fram till det slutliga utfallet av ärendet (Granhag, Strömwall & Cancino 

Montecinos, 2013:7). Särskilt viktigt är det att förhör med barn håller god kvalitet eftersom det 

är mer komplicerat att förhöra barn jämfört med vuxna på grund av att deras kognitiva, sociala 

och emotionella förmågor inte är fullt utvecklade (Bring, Diesen & Wahren, 2004:85; Christi-

anson & Holmberg, 2008:258). 

 

Polisförhör med brottsmisstänkta barn i Sverige är reglerat i internationella bestämmelser, 

svensk lagstiftning och riktlinjer. Redan 1990 ratificerade Sverige Förenta Nationernas kon-

vention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) (Socialdepartementet, 2016:115). 1995 in-

trädde Sverige i Europeiska Unionen (EU) och sedan dess gäller Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) 

som svensk lag (Nordlöf, 2012:84).  

 

Trots det omfattande skyddsnätet för barn i Sverige har såväl internationella som nationella 

organ identifierat att barns rättigheter1 inte alltid upprätthålls. Exempelvis har Förenta Nation-

ernas kommitté för barns rättigheter (FN:s Barnrättskommitté) kritiserat Sverige för att brotts-

misstänkta barn sällan får grunden till misstanken förklarad för sig på ett språk de förstår (FN:s 

Barnrättskommitté, 2015:57 a). Det har även uppmärksammats av bland annat Sveriges Advo-

katsamfund (2010) att Polis- och Åklagarmyndigheten inte alltid säkerställer att försvarare när-

varar vid polisförhör med brottsmisstänkta barn. Dessa brister, samt ytterligare misslyckanden i 

att upprätthålla barns rättigheter, ligger till grund för en allvarlig problematik som Sverige inte 

kan blunda för. En problematik som kan leda till konsekvenser för såväl de utsatta barnen som 

                                                
1 I denna forskningsstudie tillämpas begreppet “barns rättigheter” för att beskriva följande: de utvalda artiklarna från Barn-
konventionen samt Europakonventionen, det som uttrycks i de utvalda svenska lagrummen och de riktlinjer som presenteras 
i studien.   
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för Sveriges rättssäkerhet2. När barns rättigheter inte upprätthålls uppmärksammas sällan vilka 

möjliga konsekvenser det kan innebära och därför finner vi ett stort intresse och engagemang 

att fördjupa oss i detta relativt outforskade område. Forskningsstudiens fokus kommer därmed 

vara att identifiera eventuella brister i upprätthållandet av barns rättigheter vid polisförhör med 

brottsmisstänkta barn samt möjliga konsekvenser som kan uppstå för såväl de utsatta barnen 

som rättssäkerheten när barns rättigheter inte upprätthålls. 

 

1.1 Bakgrund 

Reportaget Unga förhörs utan försvarare inspirerade oss till att undersöka brister i upprätthål-

landet av barns rättigheter vid polisförhör med brottsmisstänkta barn samt möjliga konsekven-

ser till följd av bristerna. Granskningen sändes i Sveriges Radio av P1:s program Kaliber den 

25 november 2011. Kaliber behandlade i vilken utsträckning brottsmisstänkta barn förhörs i 

enlighet med den svenska lagstiftningen. I huvudsak berördes den lagstiftning som uttrycker att 

försvarare ska närvara vid förhör. Producent för reportaget var Sabina Schatzl och reporter var 

Åsa Welander. Researchern som genomförde granskningen var Valeria Helander (Kaliber, 

2011).  

 

Helander inledde undersökningen med att begära ut samtliga förundersökningsprotokoll mellan 

1 mars 2010 och 1 mars 2011 från tingsrätterna i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö som 

behandlade barn under 18 år och som handlade om brott mot person (Helander, 2017). För det 

mesta samlas emellertid samtliga brott en individ begått under ett och samma åtal och således 

har exempelvis även stöld ingått i materialet för undersökningen. Sammanlagt granskade He-

lander 1040 förhör och räknade ut vid hur många tillfällen försvarare närvarat. Ytterligare fak-

torer kontrollerades, exempelvis i vilken utsträckning socialtjänsten närvarat vid förhören. He-

lander fann vid sin undersökning att vid mer än 600 av de genomgångna förhören saknade barn 

försvarare. Dessutom konstaterades att socialtjänsten enbart medverkat vid 32 procent av de 

granskade förhören (ibid.). I reportaget framställs även genom en intervju med en 17-årig flicka 

att hon inte fått information om sin rättighet att ha en försvarare närvarande förklarad för sig av 

förhörsledaren (Kaliber, 2011). Möjliga konsekvenser som kan uppstå för barn när försvarare 

                                                
2 Vi har i denna forskningsstudie valt att definiera begreppet rättssäkerhet utifrån Allt om Juridiks definition (u.å.). Rättssä-
kerhet är att ett land har en lagstiftning och ett rättssystem vars uppgift är att skydda medborgarna. Samtliga medborgare ska 
anses lika inför lagen, ingen ska kunna åtalas eller dömas utan tillräcklig bevisning och ingen ska bli dömd utan lagstöd. 
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eller socialtjänst inte närvarar vid förhör nämns också i reportaget. Bland annat sa Barnom-

budsmannen Fredrik Malmberg i reportaget:  

 
Om du då utsätts för förhör, där du inte har någon som bistår dig som kan förklara vad det är 

som händer, där du kanske är väldigt förvirrad själv, så finns det ju en risk, och det vet vi ju 

att barn och unga är i en sådan ökad risk, att man erkänner saker som man faktiskt inte har 

gjort och då hamnar man i det som är varje rättsstats mardröm, nämligen att oskyldiga män-

niskor fälls för brott som de inte har begått.  

(Kaliber, 2011) 

 

Flera andra sakkunniga som intervjuades i reportaget uttryckte, likt Malmberg, att det värsta 

tänkbara scenariot är att barn blir oskyldigt dömda (Kaliber, 2011). Vid en intervju med en 19-

årig pojke berättar pojken att han vid ett förhör, som hölls när han var minderårig, känt sig så 

pressad av förhörsledaren att han erkänt brott han inte hade begått (ibid.).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Reportaget Unga förhörs utan försvarare gjorde oss medvetna om bristen på närvarande för-

svarare vid polisförhör med brottsmisstänkta barn och väckte vårt intresse att mer djupgående 

undersöka brister i upprätthållandet av brottsmisstänkta barns rättigheter vid polisförhör. Re-

portaget nämner dessutom kortfattat möjliga konsekvenser som avsaknaden av försvarare kan 

innebära för brottsmisstänkta barn, vilket inspirerade oss i utvecklandet av vår studie. Inspirat-

ionen ledde oss fram till vårt syfte som är att bredda kunskapen om eventuella brister i upprätt-

hållandet av barns rättigheter vid polisförhör med brottsmisstänkta barn mellan 15 och 17 år 

samt möjliga konsekvenser som kan uppstå för barn och rättssäkerheten när rättigheterna inte 

upprätthålls. På sikt önskar vi att denna forskningsstudie ska kunna bidra till att stärka barns 

rättigheter och inbringa en större vilja hos Polis- och Åklagarmyndigheten att handla i linje 

med barns rättigheter. För att kunna göra det kommer följande frågeställningar besvaras: 

 

(1) Vilka eventuella brister finns i upprätthållandet av barns rättigheter i Sverige vid polis-

förhör med brottsmisstänkta barn?  

(2) Vid eventuella brister i upprätthållandet av barns rättigheter, vilka möjliga konsekven-

ser kan uppstå för barn? 

(3) Vid eventuella brister i upprätthållandet av barns rättigheter, vilka möjliga konsekven-

ser kan uppstå för rättssäkerheten? 
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1.3 Avgränsningar 

Forskningsstudien är avgränsad till att behandla barn vid polisförhör när de är misstänkta för 

brott. Anledningen till att avgränsningen är gjord till barn beror på vårt eget intresse av att stå 

upp för barns rättigheter. Dessutom är det mer komplicerat att förhöra barn i förhållande till 

vuxna på grund av deras underutvecklade kognitiva och språkliga förmågor (Bring, Diesen & 

Wahren, 2004:85; Christianson & Holmberg, 2008:258). Vi anser att barn heller inte besitter 

kunskap om deras rättigheter som behandlar förhör i lika stor utsträckning som vuxna. Dessu-

tom menar vi, med hänsyn till barns bristande kunskaper och erfarenheter, att de gentemot 

vuxna inte har tillräckligt med makt att på egen hand stå upp för deras rättigheter.  

 

Forskningsstudien behandlar endast polisförhör med barn som är misstänkta för brott eftersom 

vi upplever att dessa barn är i större behov av att deras rättigheter upprätthålls jämfört med barn 

som är offer för eller vittnen till brott. Vår uppfattning är att det större behovet beror på att vil-

jan att upprätthålla barns rättigheter inte är lika stor när barn är misstänkta för brott i förhål-

lande till när barn är offer eller vittnen. Förhör med misstänkta är ofta även avgörande för utfal-

let av ärendet (Granhag, Strömwall & Cancino Montecinos, 2013:1). Forskningsstudien är av-

gränsad till att enbart studera barn mellan 15 och 17 år eftersom en person som fyllt 15 år är 

straffmyndig (Brottsbalken, 1962:700 [BrB], 1 kap. 6 §) och en person som fyllt 18 år bedöms 

inte längre vara barn enligt art. 1 i Barnkonventionen (1989). Arbetet kommer endast fokusera 

på barn i Sverige eftersom barns rättigheter i Sverige kan skilja sig från barns rättigheter i andra 

länder.  

 

Därutöver har vi har valt att inrikta oss på möjliga konsekvenser för barn eftersom vi menar att 

det i huvudsak är barn som påverkas när deras rättigheter inte upprätthålls. Möjliga konsekven-

ser för rättssäkerheten är också inkluderat eftersom vi är intresserade av att undersöka om Sve-

riges eventuellt bristande upprätthållning av barns rättigheter vid polisförhör med brottsmiss-

tänkta barn möjligen äventyrar rättssäkerheten.  

 

En ytterligare avgränsning är gjord och den berör insamling av data. Vi valde vid insamling av 

data att enbart söka på data framtagen efter 2002. Avgränsningen gjordes för att vi ville samla 

in data av hög relevans som är aktuell idag. Däremot är forskningsstudiens område relativt out-

forskat och därför ansåg vi det relevant att göra sökningar så långt som 15 år bakåt i tiden för 

att öka chanserna till träffar.  
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1.4 Rättssociologisk relevans 

Thomas Mathiesen är professor i rättssociologi och uttrycker att en av rättssociologins huvud-

frågor är att undersöka hur rättsliga avgöranden påverkar andra samhällsförhållanden (Mathie-

sen, 2005:18). I denna forskningsstudie görs det när möjliga konsekvenser för brottsmisstänkta 

barn och rättssäkerheten till följd av de eventuella bristerna undersöks. Att studera hur barns 

rättigheter upprätthålls är också rättssociologiskt relevant i enlighet med universitetslektor 

Matthias Baiers normmodell (Baier, 2013:59-61). Baier talar om rättslig deduktion, vilket inne-

bär att lagens böra ställs i kontrast till lagens vara. Lagens böra motsvarar rätten och lagens 

vara beskriver hur rätten fungerar i praktiken (ibid.). Eftersom denna studie ämnar undersöka 

hur barns rättigheter, lagens böra, tillämpas i praktiken, lagens vara, kan denna studie ses som 

en form av rättslig deduktion. I studien inkluderas, utöver svenska lagar, internationella kon-

ventioner och riktlinjer i begreppet “barns rättigheter” och således innefattas även konvention-

erna och rättigheterna i lagens böra. Valet att inkludera mer än enbart lagar i lagens böra moti-

veras med stöd av Baier och docent Måns Svensson som menar att begreppet “rätt” inom rätts-

sociologin inte enbart innefattar juridiska regler (Baier & Svensson, 2009:20).  

 

1.5 Disposition 
Forskningsstudien inleds med avsnittet “Metod” för att tidigt i forskningsstudien göra det tyd-

ligt för läsarna hur vi har gått tillväga när vi samlat in material. Därefter presenteras avsnittet 

“Barns rättigheter” som redogör för utvalda artiklar från Barnkonventionen och Europakon-

ventionen, svenska lagar samt riktlinjer gällande polisförhör med barn. Efter att dessa presente-

rats behandlas social kontroll och stämplingsteorin i avsnittet “Teoretiskt ramverk”. Följande 

avsnitt är “Tidigare forskning” där en tidigare studie om försvarares närvaro vid polisförhör 

skildras samt två trygghetsundersökning genomförda av utredare och enhetschefer från Brotts-

förebyggande Rådet (Brå). Forskningsstudiens frågeställningar kommer sedermera besvaras i 

avsnittet “Resultat”. Den empiri som presenteras i “Resultat” analyseras därefter mot studiens 

teorier i avsnittet “Analys”. Avslutningsvis presenteras forskningsstudiens diskussion och slut-

sats.  

 

2. Metod 
I detta avsnitt argumenteras för de metoder och tillvägagångssätt som tillämpats i forsknings-

studien. Här redogörs även för urvalet, forskningsetiska överväganden samt verifiering av data.  
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2.1 Metodkombination 

Vi valde att tillämpa metodkombination i forskningsstudien, vilket innebär att flera metoder har 

brukats inom forskningsstudien (Denscombe, 2009:149). De metoder som användes var en ju-

ridisk metod, en sekundäranalys av kvantitativ och kvalitativ data samt kvalitativa intervjuer. 

När materialet från sekundäranalysen samt intervjuerna analyserades tillämpades en innehålls-

analys med kvantitativ karaktär. Faktum är att metodkombination är mer tidskrävande än att 

enbart tillämpa en typ av metod (ibid., 2009:164). Däremot ökar träffsäkerheten vid metod-

kombination eftersom en jämförelse av data insamlad genom olika metoder görs (ibid., 

2009:151). Metodkombination ger också en mer fullständig bild på grund av att data insamlad 

genom olika metoder kan komplettera varandra, likaså kan de olika metodernas svagheter och 

styrkor komplettera varandra (ibid., 2009:152-153). Metodkombination bygger således i högsta 

grad på antagandet att resultaten från de olika metoderna kommer bekräfta varandra (ibid., 

2009:165). Vi gjorde i denna forskningsstudie, likt majoriteten av alla metodkombinationer, 

antagandet att den insamlade data från de olika metoderna skulle bekräfta varandra. Hänsyn 

togs till att det inte alltid sker, men bedömningen att det skulle inträffa ansågs minimalisk. Va-

let av metodkombination ansågs dessutom vara lämpligt eftersom den insamlade data genom 

den juridiska metoden och sekundäranalysen lade grunden för genomförandet av intervjuerna 

(Denscombe, 2009:154). Genom den juridiska metoden samlades data in för att lyfta fram 

barns rättigheter vid förhör med brottsmisstänkta barn och sekundäranalysen bidrog till en för-

ståelse om vilka brister det finns i upprätthållandet av barns rättigheter. Utifrån sekundärana-

lysens resultat författades sedan intervjufrågor för att bekräfta att resultaten insamlade genom 

sekundäranalysen var korrekta samt för att identifiera möjliga konsekvenser som kan uppstå till 

följd av de identifierade bristerna. Under intervjuerna hänvisade flera av respondenterna till 

dokument och rapporter som vi tidigare inte tagit del av och eftersom vi valde att tillämpa 

några av dessa genomförde vi åter en sekundäranalys. 

 

2.2 Juridisk metod 

Den juridiska metoden som tillämpades var en objektiv lagtolkning (Zetterström, 2012:88). 

Denna lagtolkning innebär att lagtextens innehåll utgör grunden för tolkningen. Att denna typ 

av lagtolkning tillämpas är ovanligt eftersom lagtexten sällan uttrycker syftet med lagen (ibid.). 

I denna forskningsstudie var avsikten däremot inte att belysa syftet med lagen, utan enbart pre-

sentera de lagrum som är relevanta för att kunna besvara studiens första frågeställning och där-

för tillämpades en objektiv lagtolkning. En djupare analys av lagrummen utfördes således inte 
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eftersom tillämpningen av lagarna enbart ämnade tydliggöra att de brister som identifierats stri-

der mot viss lagstiftning. Gällande urvalet av artiklar från Barnkonventionen och Europakon-

ventionen samt riktlinjerna, vilka vi är medvetna om inte utgör lagtext i samma bemärkelse 

som svensk lagstiftning, användes samma tillvägagångssätt.  

 

2.3 Sekundäranalys 

I studien tillämpades sekundäranalys, vilket innebär att vi tog del av andra forskares data samt 

officiella dokument från statliga myndigheter och organisationer (Bryman, 2008:300). Förde-

larna med sekundäranalys är att det både är mer tidseffektivt och ekonomiskt jämfört med att 

samla in ny empiri (ibid., 2008:301). Däremot är nackdelen att materialet till en början är obe-

kant (ibid., 2008:304). Vi gjorde emellertid bedömningen att fördelarna övervägde nackdelen. 

 

Den kvalitativa data som ingick i sekundäranalysen var officiella dokument i form av rapporter 

från Barnombudsmannen och Brå, uttalanden från FN:s Barnrättskommitté, inspektionsproto-

koll samt beslut från Justitieombudsmannen (JO), ett dokument från Statens Offentliga Utred-

ningar (SOU) gjord av Socialdepartementet, en skrivelse från Sveriges Advokatsamfund och 

Riksåklagarens riktlinjer författad av Åklagarmyndigheten. Vid sekundäranalys av kvalitativa 

dokument är det viktigt att ha i åtanke att officiella dokument ofta är unika i sitt slag, vilket kan 

anses minska trovärdigheten (Bryman, 2008:495). Vad som talar för att officiella dokument 

anses trovärdiga är dock att deras samverkan ofta skapar en övertygande bild av ett samhälls-

problem (ibid.). Genom att vi har genomfört en sekundäranalys på flertalet officiella dokument 

som samtliga indikerar på samma problematik ökar trovärdigheten. De officiella dokumenten 

skickades endera till oss via e-post från respondenterna efter genomförda intervjuer eller häm-

tades från respektive officiell hemsida och är därmed av hög relevans. Den kvantitativa data 

som tillämpades i sekundäranalysen utgjordes av Kalibers reportage, av en forskningsstudie 

samt av all litteratur som användes i forskningsstudien. 

 

Vid insamlingen av sekundärdata genomfördes försök till en kunskapsöversikt genom sökning-

ar på såväl svenska som engelska i sökmotorerna Web of Science, SwePub, LUBsearch samt 

Google Scholar, utan några resultat. På grund av de avgränsningar vi aktivt valt att göra be-

handlar forskningsstudien ett begränsat område och därmed försvårades möjligheterna till att få 

relevanta träffar. Med anledning av att flertalet varierande söksträngar inte gav några resultat 

tillämpades sökmotorn Google för att öka chanserna till att erhålla träffar. Beträffande sökning-

arna i Google var vi väl medvetna om att icke vetenskapliga träffar kunde framträda, något som 
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hanterades med stor noggrannhet. Den sökning i Google som gav mest relevanta resultat var 

“förhör med barn utan försvarare”. Genom sökningen identifierades reportaget Unga förhörs 

utan försvarare som producerades av radioprogrammet Kaliber samt en tidningsartikel publice-

rad i Dagens Nyheter (DN) som presenterar studien Rätten till försvarare vid polisförhör. Efter 

att vi tagit del av reportaget kontaktades Valeria Helander, researcher på Kaliber, via e-post 

med en förfrågan om hon ville tydliggöra hur metoden sett ut av den data som presenteras. Vi 

sände även ett e-postmeddelande till Annkatrin Meyerson, forskaren bakom studien Rätten till 

försvarare vid polisförhör som publicerades i DN, för att fråga vilket tillvägagångssätt som 

tillämpades i studien. Båda e-postmeddelandena följdes upp med telefonsamtal där Helander 

och Meyerson kortfattat beskrev deras tillvägagångssätt för deras insamlade data. Efter respek-

tive samtal skickade Helander en komplett beskrivning av hennes research och Meyerson 

skickade sin fullständiga forskningsstudie. Vidare gjordes sökningar för att finna tidigare 

forskning angående möjliga konsekvenser för rättssäkerheten. Några träffar rörande konse-

kvenser för rättssäkerheten hittades inte vid sökningar i de vetenskapliga databaser, som tidi-

gare nämnts, och därmed utvidgades sökordet ”rättssäkerheten” till ”rättssystemet” och ”rätts-

väsendet”. Dessutom brukades Google istället för de vetenskapliga databaserna för att öka 

chanserna till träffar. Sökningen “förtroende rättsväsendet” resulterade i två relevanta träffar 

gällande befolkningens förtroende för rättsväsendet och hur ett minskat förtroende kan äventyra 

rättssäkerheten.  

 

Litteraturen som användes i forskningsstudien hittades genom sökningar i bibliotekets databas 

Lovisa - Bibliotekskatalogen vid Lunds universitet, på rådfrågan av bibliotekspersonal samt 

genom rekommendationer från vår handledare.  

 

2.4 Intervju 

Metoden som tillämpades vid insamlingen av egen empiri var kvalitativa intervjuer genom-

förda endera via e-post eller telefon. Att använda e-post och telefonsamtal för att genomföra 

intervjuerna ansåg vi, i enlighet med Bryman (2008:432) och Denscombe (2009:422), mest 

lämpligt för att kunna nå ut till de mest kunniga personerna i Sverige till en låg kostnad. Det 

ökade dessutom möjligheten till att återkoppla till respondenterna med följdfrågor samt reflekt-

ioner när intervjuerna genomfördes via e-post och telefon (Bryman, 2008:596).  

 

I forskningsstudien genomfördes fyra intervjuer, två via e-post och två via telefon. I samtliga 

intervjuer ställdes liknande frågor för att möjliggöra en jämförelse av de olika respondenternas 
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svar (Denscombe, 2009:267). De små skillnaderna i frågorna berodde på nödvändigheten att 

anpassa intervjuerna utifrån varje enskild respondent. Ett e-postmeddelande med en redogö-

relse av forskningsstudiens syfte samt en förfrågan om de ville medverka i en intervju skicka-

des till Barnens Rätt i Samhället (BRIS), Barnombudsmannen, JO, Rädda Barnen, Sveriges 

Advokatsamfund samt Unicef. Urvalet berodde på att de verksamma inom dessa myndigheter 

och organisationer innehar mycket kunskap rörande forskningsstudiens område. För att samla 

in priviligierad och trovärdig empiri ansågs det därmed väsentligt att genomföra intervjuer med 

dem (Denscombe, 2009:233). Slutligen genomfördes fyra intervjuer och respondenterna var 

Per-Ola Cullin som är föredragande på JO, Johan Sangborn från Sveriges Advokatsamfund, 

Sofia Bidö från Rädda Barnen samt en jurist från myndigheten Barnombudsmannen. Antalet 

intervjuer begränsades till fyra i synnerhet på grund av att samtliga myndigheter och organisat-

ioner inte hade möjlighet att ställa upp på en intervju och dels eftersom vi gjorde ett aktivt val 

att inte skicka förfrågningar till fler möjliga respondenter. De intervjuer som slutligen genom-

fördes ansågs däremot vara av så hög relevans, på grund av respondenternas expertis på områ-

det, att det begränsade antalet intervjuer inte borde äventyra resultatens slutliga utfall. Respon-

denterna erbjöds två alternativ, att genomföra intervjun via telefon eller via e-post och intervju-

erna hölls på det sätt respondenterna önskade. Att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte 

föreslogs inte på grund av forskningsstudiens begränsade tidsspann och budget (ibid.). 

 

Intervjuerna som genomfördes kan liknas vid semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad 

intervju innebär att forskaren har förutbestämda öppna frågor som ska besvaras samt att re-

spondenterna ges möjligheten att utveckla och formulera sina svar (Bryman, 2008:415; 

Denscombe, 2009:234-235). Utöver det ska det finnas en flexibilitet gällande frågornas ord-

ningsföljd samt att frågorna ska kunna utvecklas under intervjuns gång (ibid.). Denna flexibili-

tet var svår att upprätthålla i intervjuerna som genomfördes via e-post eftersom vi valde att 

skicka samtliga frågor till respondenterna direkt och inte invänta svar på en fråga innan nästa 

skickades. En nackdel med att skicka alla frågor på en gång är att det ger respondenterna möj-

ligheten att läsa igenom samtliga frågor innan de besvaras (Bryman, 2008:597). Respondenter-

na erbjöds därmed tid att fundera och formulera sina svar, vilket i denna studie minskade möj-

ligheterna till spontana svar (ibid., 2008:594). Ytterligare en nackdel kan vara att respondenter-

na enbart besvarar de frågorna de behagar och inte samtliga (ibid., 2008:597). Det finns däre-

mot även fördelar med att utföra intervjuer via e-post. För det första ställde det inget krav, var-

ken på oss eller på respondenterna, att besvara e-postmeddelanden snabbt (ibid.) och för det 

andra bidrog intervjuer via e-post till att kvaliteten på svaren ökade eftersom respondenterna 
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fick mer tid att reflektera över sina svar (Denscombe, 2009:249). Av den anledning att det är 

oerhört tidskrävande att transkribera en intervju (ibid., 2009:260) var det fördelaktigt att tran-

skribering kunde undvikas vid de intervjuer som genomfördes via e-post.  

 

Telefonintervjuerna hade emellertid en högre flexibilitet än intervjuerna via e-post gällande hur 

intervjufrågorna fortlöpte, trots att samtliga intervjuer i studien utgick från samma frågeschema 

(Bryman, 2008:415; Denscombe, 2009:234-235). När intervjuerna genomfördes via telefon 

hade respondenterna inte fått ta del av frågorna på förhand, utan enbart blivit informerade om 

vilket område vi skulle beröra. Vi anser att detta tillvägagångssätt kompletterade intervjuerna 

genomförda via e-post på ett lämpligt sätt eftersom svaren i telefonintervjuerna blev spontana 

till skillnad från e-postintervjuerna där respondenterna i större utsträckning kunde fundera in-

nan de svarade. Dock är det en nackdel vid intervju via telefon, och även via e-post, att möjlig-

heten till att studera respondenternas kroppsspråk och ansiktsuttryck försvinner, vilket kan vara 

värdefullt för förståelsen av deras tankar (Bryman, 2008:433; Denscombe, 2009:249).  

 

Svårigheter vi upptäckte vid genomförandet av intervjuer via e-post, jämfört med intervjuerna 

som genomfördes via telefon, var att det var svårare att formulera intervjufrågorna via e-post. 

Vi upptäckta att risken för missförstånd av intervjufrågorna ökade när intervjuerna genomför-

des via e-post. När intervjuerna gjordes via telefon fanns det större möjligheter att förklara 

varje fråga mer noggrant och respondenterna kunde lättare be oss förtydliga eller utveckla frå-

gorna. 

 

2.5 Innehållsanalys 

När relevant data från sekundäranalysen samt intervjuerna sållades ut brukades en innehållsa-

nalys av kvantitativ karaktär. Vid en kvantitativ innehållsanalys ska materialet först och främst 

noggrant väljas ut och hur urvalet sett ut ska detaljerat presenteras (Denscombe, 2009:307), 

vilket görs nedan. Därefter ska innehållsanalysen inledas med att materialet bryts ner i mindre 

enheter (ibid.). I vårt fall tillämpades studiens syfte och frågeställningar för att bryta ner 

materialet i mindre enheter och för att bestämma vilken data som är av hög relevans. Ytterli-

gare gemensamma teman, eller nyckelord, skapades inte i enlighet med en fullt ut kvantitativ 

innehållsanalys eftersom behovet av det uteblev tack vare tydligheten i syftet och frågeställ-

ningarna. Efter att materialet delats in i mindre enheter ska forskare, vid en kvantitativ inne-

hållsanalys, räkna ut hur vanlig förekomsten av dessa enheter är (ibid., 2009:308). Vid vår in-

nehållsanalys fokuserade vi inte på att räkna hur ofta en viss information nämndes, utan vi 
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valde att enbart identifiera om det förekom relevant information i de olika sekundärkällorna 

och intervjuerna för att kunna besvara studiens frågeställningar. 

 

2.6 Urval  

De faktorer som framför allt påverkade urvalets storlek var studiens tidsspann och budget 

(Bryman, 2008:191). Vid intervjuerna och i största utsträckning vid sekundäranalysen användes 

icke-slumpmässiga urval. De icke-slumpmässiga urvalen motiverades på så sätt att forskning på 

området är begränsad och det var därför svårt att komma i kontakt med relevanta källor 

(Denscombe, 2009:37-38). De typer av icke-slumpmässiga urval som användes var subjektivt 

urval och snöbollsurval. Ett subjektivt urval innebär att urvalet handplockas genom medvetna 

val. Denna handplockning gjordes exempelvis när vi valde ut trygghetsundersökningarna från 

Brå. Vi hade vid urvalet en viss kunskap rörande studiens område eftersom vi under en lång tid 

varit intresserade av forskningsområdet och kunskapen möjliggjorde ett subjektivt urval. Ett 

snöbollsurval betyder att forskare blir hänvisade till den slutliga källan och i vår studie använ-

des snöbollsurvalet när våra respondenter valdes ut. Samtliga relevanta myndigheter och orga-

nisationer kontaktades via e-post med en förfrågan om medverkan i en intervju. Vid den första 

kontakten skickades vår förfrågan vidare till någon mer sakkunnig som sedermera utgjorde 

respondenten för intervjun (ibid.).  

 

Vid urvalet av JO:s inspektionsprotokoll och beslut tillämpades ett stratifierat urval 

(Denscombe, 2009:33). Ett stratifierat urval betyder att samtliga relevanta källor löpte samma 

chans att väljas ut och presenteras i forskningsstudien (ibid.). Först gjordes en sökning efter JO-

beslut rörande förhör på JO:s hemsida under perioden 1 januari 2002 till 25 mars 2017. Vid 

sökningen hittades sju relevanta JO-beslut gällande förhör med barn. Utöver de sju träffarna 

skickade Cullin ett JO-beslut och åtta inspektionsprotokoll till oss. Vi hade således åtta JO-

beslut och åtta inspektionsprotokoll och utan att läsa några av dem valde vi genom ett slump-

mässigt urval tre JO-beslut och tre inspektionsprotokoll.  

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

I forskningsstudien har, i enlighet med Bryman (2008:127), forskningsetiska överväganden 

noggrant beaktats. Vid intervjuerna togs i huvudsak ställning till informationskravet, deltagar-

nas frivillighet, anonymitet och konfidentialitet (ibid., 2008:131). Informationskravet uppfyll-

des på så sätt att en beskrivning av forskningsområdet och oss som forskare skildrades för re-

spondenterna innan intervjuerna genomfördes. Likaså gavs information om att respondenterna 
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inte behövde besvara frågor de inte ville besvara (ibid.). Frivilligheten säkerställdes vid den 

första kontakten med respondenterna eftersom de själva fick avgöra om de ville deltaga efter att 

syftet med intervjuerna tydliggjorts (ibid., 2008:132). På grund av att intervjuerna genomfördes 

via e-post samt telefon togs hänsyn till att det är svårare att kontrollera om respondenterna för-

stått informationen och därmed var medvetna om innebörden av deras samtycke (Denscombe, 

2009:201). Vår bedömning är däremot att respondenternas förståelse säkerställdes vid dialogen 

via e-post samt telefon innan intervjuerna påbörjades. 

 

Anonymitet garanterades genom att respondenterna själva fick avgöra om de önskade vara 

anonyma eller inte (Denscombe, 2009:196). Hanteringen av samtliga respondenter, i synnerhet 

den respondent som önskade att vara anonym, har skett på ett konfidentiellt sätt för att skydda 

deras intressen (ibid.). Det är dock viktigt att poängtera att vid intervjuer via e-post är det ex-

tremt svårt att som forskare fullt ut kunna garantera respondenterna anonymitet eftersom det 

exempelvis finns en risk att underrättelsetjänster spårar kommunikationen (ibid., 2009:204). 

 

2.8 Verifiering av data 

Att verifiera forskning är viktigt för att bedöma studiens forskningskvalitet. I synnerhet bör 

studiens validitet, reliabilitet, objektivitet och generaliserbarhet bedömas (Denscombe, 

2009:378). För att säkerställa samtliga faktorer återges en riklig och detaljerad redogörelse för 

hur arbetsprocessen har utförts, vilket främst är väsentligt när kvalitativa metoder tillämpas 

(ibid., 2009:381-383). 

 

Validiteten ämnar undersöka om studien, eller mätningarna, verkligen mäter det som är avsik-

ten att mäta (Bryman, 2008:163). Detta för att visa på resultatens noggrannhet och precision 

(Denscombe, 2009:378). I studien tillämpades till största del kvalitativa data och det bör där-

med poängteras att det aldrig finns några garantier för att kvalitativ data är helt exakt och därför 

talas det oftare om datas trovärdighet än validitet (ibid., 2009:380). Trovärdigheten stärks i 

denna studie eftersom en metodkombination tillämpades och data insamlad från flera metoder 

bekräftade varandra (ibid., 2009:189). För att undersöka trovärdigheten i de kvalitativa inter-

vjuerna kontrollerades rimligheten i data genom att kontrollera respondenternas svar med de 

källor som tillämpades i sekundäranalysen (ibid., 2009:266-267). Dessutom är studiens inter-

vjuer genomförda med respondenter från noggrant utvalda myndigheter och organisationer, 

vilket stärker rimligheten i studiens data och svaren som erhållits är därmed av hög trovärdighet 

(ibid.). Något som däremot kan ha minskat trovärdigheten i respondenternas svar är att respon-
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denter i stor utsträckning jobbar och brinner för frågorna studien berör, vilket kan ha gjort att 

svaren är subjektivt vinklade (ibid., 2009:268). De officiella dokumenten i sekundäranalysen 

kan anses ha hög trovärdighet eftersom åtskilliga dokument bekräftar varandra samt eftersom 

de är framtagna av högst trovärdiga källor (ibid., 2009:380).  

 

Reliabilitet syftar främst till mätningarnas tillförlitlighet (Bryman, 2008:160). Mätningarna ska 

vara stabila över tid och samma mätning ska kunna upprepas och visa samma resultat om de 

genomförs vid senare tillfällen och av andra forskare (ibid.). Vid kvalitativ forskning är det 

svårt att mäta reliabiliteten eftersom det kan vara svårt att replikera forskningen och dess resul-

tat likt ett naturvetenskapligt experiment (Denscombe, 2009:379). Det är i synnerhet problema-

tiskt att rekonstruera sociala situationer eftersom sannolikheten är hög att det skett förändringar 

under den tid som gått mellan studierna. Dessutom innebär kvalitativ forskning att forskaren är 

nära involverad, vilket gör det svårt för andra forskare att framställa identisk data (ibid.). För att 

möjliggöra en hög reliabilitet är det därför viktigt att framställa en välformulerad redogörelse 

för metoder, analyser samt beslutsfattande (ibid., 2009:381), vilket presenteras i denna studie.  

 

För att öka chansen för en så objektiv och exakt datainsamling som möjligt samt för att minska 

risken för snedvridningar är det viktigt att forskare håller ett opartiskt och neutralt förhållnings-

sätt vid datainsamlingen (Denscombe, 2009:379). Dock går det aldrig att utföra en helt objektiv 

undersökning, utan påverkan från forskaren finns alltid med, exempelvis genom forskarens 

tolkningar och värderingar (ibid., 2009:383-384). Att ha ett öppet sinne och att inte ignorera 

eventuell data som inte stämmer överens med övrig data när dataanalysen genomförs är därför 

väsentligt avseende objektiviteten (ibid., 2009:385). Uppstår avvikande fall är det istället vik-

tigt att redogöra för dessa (ibid., 2009:386), vilket emellertid inte har uppstått i denna studie.  

 

Om ett forskningsfynd kan tillämpas på liknande företeelser är det generaliserbart och visar på 

att resultaten är riktiga (Denscombe, 2009:382). Fynden ska kunna användas på en universell 

nivå och inte bara på det enskilda fallet som har undersökts. Respondenterna i denna forsk-

ningsstudie besitter mycket kunskap och erfarenhet om studiens område och behandlar ärenden 

som kan inkomma från hela Sverige. Av den anledningen går det att argumentera för att studi-

ens resultat är representativa för en bredare population. Däremot är studien liten och missvis-

ningar kan förekomma. Vi anser därför inte att vi kan dra slutsatsen att de presenterade resulta-

ten går att generalisera på hela Sverige och det svenska rättssystemet. För att möjliggöra en 

sådan generalisering krävs ett betydligt mer omfattande forskningsarbete (ibid.).    
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3. Barns rättigheter  
Här beskrivs barns rättigheter genom utvalda artiklar från Barnkonventionen och Europakon-

ventionen. Vidare presenteras relevanta lagar författade i Svensk författningssamling (SFS) 

samt specifika riktlinjer som gäller vid polisförhör med barn. 

 

Originaltexterna för Barnkonventionen och Europakonventionen är skrivna på engelska och 

franska. Däremot används i denna studie de svenska översättningarna och därför görs en reser-

vation mot eventuella översättningsfel.  

 

3.1 Barnkonventionen 

Vid ratificering av Barnkonventionen åtar sig staten att juridiskt följa och främja de bestäm-

melser som finns i konventionen (Socialdepartementet, 2016:89). Alla konventionsstater har 

efter ratificeringen en skyldighet att avstå från handlingar som kan begränsa enskilda individers 

rättigheter. Dessutom ska konventionsstaterna verka för att tillgodose varje enskild människa 

möjligheten att kräva sina rättigheter (ibid.).  

 

I art. 1 författas att varje enskild individ under 18 år, om myndighetsåldern enligt den lag som 

berör individen inte är satt till en lägre ålder, omfattas av konventionen (Barnkonventionen, 

1989). I art. 2 uttrycks det att samtliga konventionsstater “skall respektera och tillförsäkra varje 

barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i konventionen utan åtskillnad av något 

slag” (ibid.). Barnkonventionens art. 3 genomsyrar hela konventionen (Socialdepartementet, 

2016:106) och fastslår att den ratificerade staten har skyldigheten att: 

 
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärds-

institutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets 

bästa komma i främsta rummet. 

(Barnkonventionen, 1989 art. 3) 

 

I enlighet med Barnkonventionen (1989) art. 4 skall konventionsstaterna “vidta alla lämpliga 

lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i 

denna konvention”.   

 

Enligt art. 12 första stycket författas:  
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Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall i dessa fall tillmä-

tas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  

(Barnkonventionen, 1989 art. 12) 

 

Att alla konventionsstater ska säkerställa att “varje frihetsberövat barn skall ha rätt att snarast få 

tillgång till såväl juridiskt biträde och annan lämplig hjälp” är författat i art. 37 fjärde stycket 

(Barnkonventionen, 1989). I art. 40 första stycket uttrycks att varje enskild konventionsstat 

“erkänner rätten för varje barn som misstänks eller åtalas för eller befunnits skyldig att ha be-

gått brott att behandlas på ett sätt som främjar barnets känsla för värdighet och värde” (ibid.). 

 

I art. 40 andra stycket uttrycks:  

 
För detta ändamål och med beaktande av tillämpliga bestämmelser i internationella instru-

ment skall konventionsstaterna särskilt säkerställa att [...] varje barn som misstänks eller åta-

las för att ha begått brott skall ha åtminstone följande garantier: att betraktas som oskyldigt 

innan barnets skuld blivit lagligen fastställd; att snarast och direkt underrättas om anklagel-

serna mot sig och, om lämpligt, genom sina föräldrar eller vårdnadshavare och att få juridiskt 

biträde eller annan lämplig hjälp vid förberedelse och framläggande av sitt försvar; [...] att 

inte tvingas att avge vittnesmål eller erkänna sig skyldig. 

(Barnkonventionen, 1989 art. 40 andra stycket) 

 

3.2 Europakonventionen 

Europakonventionen undertecknades i Rom 1950 med syftet att stärka gemenskapen bland 

EU:s medlemsländer (Europakonventionen, 1950). Europakonventionen innehåller flera artik-

lar gällande mänskliga rättigheter och gäller sedan Sveriges inträde i EU år 1995 som svensk 

lag (Nordlöf, 2012:84).  

 

I art. 1 uttrycks att samtliga parter “skall garantera var och en, som befinner sig under deras 

jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i avdelning 1 av denna konvention” (Europakon-

ventionen, 1950). Art. 6 andra stycket stadgar: “Var och en som blivit anklagad för brott skall 

betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts.” I art. 6 tredje stycket författas: 

“Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter: att utan dröjsmål, på 

ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och grunden för anklagel-

sen mot honom [...] att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde.” (ibid.).  
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3.3 Svensk lagstiftning 

I SFS finns ytterligare rättigheter stiftade gällande brottsmisstänkta barn. I Lag med särskilda 

bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167 [LUL]) återfinns bestämmelser om vilka som 

ska närvara vid förhör med den unga misstänkta lagöverträdaren.  

 
Om någon som inte har fyllt arton år är skäligen misstänkt för brott, ska vårdnadshavaren el-

ler någon annan som svarar för den unges vård och fostran samt någon annan som har en 

fostrande roll i förhållande till den unge omedelbart underrättas och kallas till förhör som 

hålls med den unge. Om den unge har gripits, anhållits eller häktats på grund av brottsmiss-

tanken, ska en sådan vuxen underrättas om detta och om skälen för det samtidigt med under-

rättelsen om brottsmisstanken eller annars omedelbart efter frihetsberövandet. 

(5 § första stycket LUL) 

 

I 5 § tredje stycket LUL författas: “En underrättelse eller kallelse enligt första stycket ska inte 

göras om det strider mot den unges bästa eller om det finns andra särskilda skäl.” I 6 § första 

stycket LUL uttrycks: “Om någon som inte har fyllt arton år är skäligen misstänkt för ett brott 

som kan leda till fängelse, ska socialnämnden genast underrättas.” Vidare i 7 § LUL lagstadgas: 

“Vid förhör med den som inte har fyllt arton år och som är misstänkt för ett brott på vilket 

fängelse kan följa skall företrädare för socialtjänsten närvara om det är möjligt och det kan ske 

utan men för utredningen.” I 24 § LUL skildras: “För en misstänkt som inte har fyllt arton år 

ska en offentlig försvarare förordnas, om det inte är uppenbart att han eller hon saknar behov av 

försvarare.” 

 

I Rättegångsbalken (1942:740 [RB]) stiftas i 21 kap. 3 § första stycket: “Vid sin talans förbere-

dande och utförande må den misstänkte biträdas av försvarare.” I 21 kap. 3 § andra stycket RB 

tydliggörs: “Försvarare utses av den misstänkte. Är den misstänkte under aderton år eller lider 

han av en allvarlig psykisk störning, utses försvarare av den som har vårdnaden om honom.” 

 

Ytterligare lagstadgade rättigheter vid förhör finns författade i Förundersökningskungörelse 

(1947:948 [FuK]). Här återfinns bestämmelserna rörande vilka rättigheter den misstänkte ska 

underrättas om i samband med att han eller hon blir skäligen misstänkt för brott. I 12 § första 

stycket FuK uttrycks varje misstänkt persons rätt att “anlita biträde av försvarare och att under 

vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad”. I 12 a § sjätte stycket FuK uttrycks 

att: “Den anhållne eller häktade ska informeras på ett språk som han eller hon förstår och ska 
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ha rätt att behålla den skriftliga informationen så länge frihetsberövandet består.” Enligt 17 § 

FuK ska: 

 
Förhör med någon som är under 18 år och som är misstänkt för brott, målsägande eller vittne, 

skall planeras och verkställas så att det inte uppkommer fara för att den som förhörs tar 

skada. Särskild varsamhet bör iakttas om förhöret rör sexuallivet. Det bör noga tillses att upp-

seende inte väcks kring förhöret. Detta får inte göras mer ingående än omständigheterna krä-

ver. Förhör får inte äga rum fler gånger än som är nödvändigt med hänsyn till utredningens 

art och barnets bästa. 

(17 § FuK) 

 

I 18 § FuK stadgas: “Förhör med någon som är under 18 år bör hållas av en person med sär-

skild kompetens för uppgiften.” 

 

3.4 Riktlinjer vid barnförhör 

Utöver ovan nämnda lagar och rättigheter finns det i Sverige tydligt formulerade riktlinjer för 

hur förhör ska gå̊ till. Förhör kring en brottshändelse och dess omständigheter kan ha skilda 

tillvägagångssätt, däremot är syftet alltid detsamma, nämligen att samla in så korrekt och till-

förlitlig information som möjligt (Christianson & Holmberg, 2008:257). En av de mest väsent-

liga faktorerna en förhörsledare bör beakta är att ha ett rättvist förhållningssätt till den förhörde 

samt ett öppet sinne (Hartwig, Christianson & Granhag, 2008:314). 

 

Förutom de riktlinjer som gäller allmänt kring förhör präglas barnförhör av särskilt omfattande 

riktlinjer som förhörsledaren ska ta ställning till (Bring, Diesen & Wahren, 2004:85; Christian-

son & Holmberg, 2008:258). Anledningen är för att det är mer komplicerat att förhöra barn 

jämfört med vuxna. Hänsyn måste tas till barns sårbarhet samt till deras kognitiva, sociala och 

emotionella förmågor eftersom dessa inte är fullt utvecklade (ibid.). Dessutom är det enligt 

Riksåklagarens riktlinjer av största vikt att förhörsledare använder ett språk som den unge kan 

förstå (Åklagarmyndigheten, 2016:26). Det är även viktigt att barn behandlas med respekt 

(ibid.). 

 

Innan själva förhöret startar är det av hög relevans att grundreglerna och förutsättningarna för 

själva förhöret förklaras för de barn som ska förhöras (Bring, Diesen & Wahren, 2004:197), 

exempelvis ska förhörsledaren berätta för barn att det är acceptabelt att svara att de inte vet 

(Leander & Christianson, 2008:303). Det är också av högsta relevans att en försvarare förord-
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nas oavsett om barn önskar försvarare eller inte (Åklagarmyndigheten, 2016:24). Även vård-

nadshavare och socialtjänst ska närvara vid förhör med barn så länge det inte strider mot bar-

nets bästa (ibid., 2016:26). När förhöret sedan pågår bör för strikta frågor uteslutas eftersom det 

ökar risken för att barn berättar felaktig information (Leander & Christianson, 2008:303). Le-

dande frågor bör undvikas eftersom det riskerar att barn berättar inkorrekt information (ibid., 

2008:304). Likaså ska upprepande frågor undvikas eftersom det kan pressa det enskilda barnet 

till att svara på̊ ett visst sätt (ibid.). 

 

3.5 Sammanställning 

Samtliga rättigheter gällande brottsmisstänkta barn som nämns ovan är av största relevans för 

denna forskningsstudie. För att sammanfatta går det att konstatera att flera av rättigheterna 

återfinns i både Barnkonventionen, Europakonventionen, svensk lagstiftning och i riktlinjerna 

och därmed går det att anta att dessa rättigheter är särskilt viktiga att upprätthålla. Framför 

allt nämns barns rättighet att ha en försvarare närvarande, att alla barn ska anses vara oskyl-

diga till motsatsen bevisats, att barn ska garanteras information gällande misstanken och gäl-

lande deras rättigheter på ett språk de förstår samt att barnets bästa alltid ska komma i främsta 

rummet. Därutöver är det viktigt att barn alltid behandlas med respekt och att frågorna som 

ställs i förhör inte är ledande eller upprepande.  

 

4. Teoretiskt ramverk 
I kommande avsnitt framställs forskningsstudiens tillämpade teorier. Till en början görs en re-

dogörelse för teorin om social kontroll och därefter presenteras stämplingsteorin. Teorierna är 

utvalda för att öka förståelsen kring de tre frågeställningarnas svar, vilket medför att studiens 

syfte att bredda kunskapen uppfylls.  

 

4.1 Social kontroll 

Bengt Larsson och Oskar Engdahl beskriver att social kontroll är “ett sätt att se på samhället” 

(2011:10). Det kan framför allt ses som samhällets kontroll och maktutövning mot exempelvis 

lagöverträdare eller mot individer som är udda på något sätt. Denna kontroll medför att indivi-

der försöker bete sig “normalt” (ibid.). Larsson och Backman (2011:30) lyfter fram sociologer-

na Talcott Parsons och Torgny T. Segerstedt som menar att individer internaliserar samhällets 

gemensamma normsystem genom socialisation i exempelvis familjen och skolan. Individer 

handlar därför på likartade sätt och uppfyller självmant normer och rollförväntningar som de 
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påträffar i olika sammanhang (ibid.). Parson och Segerstedt påstår således att individers hand-

lande inte bara styrs av egenintresse, utan även av uppfattningar om hur människor bör handla. 

Det vill säga att människor tenderar, och har viljan, att bete sig i linje med gruppens normsy-

stem (ibid., 2011:31).  

 

Social kontroll kan kopplas till filosofen Michel Foucaults studerande om relationen mellan 

kunskap och makt (Larsson & Backman, 2011:35). Foucault påstår att makt och kunskap går åt 

båda hållen (Foucault, 2003:xiii). När makt utövas leder det till ny kunskap och när kunskap 

erhålls möjliggörs maktutövande (ibid.). Mer konkret förklarar Foucault att makt skapar kun-

skap genom att den frambringar nya saker att veta något om samtidigt som makten innebär en 

redan erhållen kunskap (ibid., 2003:xiv). Foucaults fokus är inte att studera enskilda maktha-

vare, utan hur de underordnade påverkas av makten (ibid., 2003:xiii). Han menar att makt exi-

sterar överallt, via alla relationer i samhället (Hörnqvist, 2012:12) och exemplifierar detta ge-

nom stöd från flera verksamheter, däribland polisen och domstolsväsendet eftersom deras över-

vakning gör att de både kan iaktta de underordnade och samtidigt samla in ny kunskap om dem 

(ibid., 2012:100-102).  

 

4.2 Stämplingsteorin 

Stämplingsteorins grundare är Frank Tannenbaum (Newburn, 2013:219). I sina studier om 

ungdomsbrottslighet identifierar han att skillnaden mellan avvikare och icke-avvikare inte är 

särskilt stor. Han menar att utifrån en rad aktiviteter och situationer uppstår en stämpling av 

ungdomar som gör dem till avvikare eller brottslingar (ibid.). När en ung person bemöts på ett 

sätt som uttrycker att han eller hon beter sig på ett avvikande sätt vill ungdomen stimulera de 

som stämplar (Tannenbaum, 1938:20). Tannenbaum påstår också att efter en tid uppstår det ett 

förändrat beteende hos de som stämplar, inte bara hur de bemöter den unge avvikarens hand-

lingar förändras, utan även bemötandet av den unge som person förändras (ibid.). Dessa föränd-

ringar utgör en stämpling som kan leda till att en kriminell individ skapas (ibid., 1938:19). Han 

hävdar också att polismän, föräldrar, syskon med flera har goda intentioner när de vill straffa 

unga avvikare, men istället skapar de kriminella personer genom sina stämplingar av ungdo-

marna (ibid.).  

 

Howard S. Becker utvecklade under 1960-talet Tannenbaums resonemang om att en stämpling 

kan skapa en kriminell individ och Becker var den första att tala om att en stämpling kan leda 

till en “kriminell karriär” (Newburn, 2013:221). Becker uttrycker därutöver att stämplingsteorin 
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grundar sig i fenomenet att en individ stämplas som en avvikare genom en interaktion mellan 

de som anklagas för att handla på ett felaktigt sätt och de som anklagar (Becker, 1963:178). 

Han konstaterar således att en stämpling inte enbart uppstår efter att en individ begår en avvi-

kande handling (ibid., 1963:9). Det går bland annat att utläsa i hans mest kända verk Becoming 

a marijuana user att det inte är nödvändigt att en individ uppskattar ruset av marijuanan för att 

bli beroende, istället kan påtryckningar från individens sociala umgänge och samhället skapa 

ett beroende (ibid., 1963:66; Newburn, 2013:222). Becker uttrycker även att individer bemöts 

olika beroende på vilka de är som individer (Becker, 1963:12). Han menar att det framför allt är 

tydligt vid ungdomsbrottslighet där det finns indikationer på att pojkar från slummen i större 

utsträckning blir gripna än pojkar från de övre klasserna när samma handling begåtts (ibid., 

1963:13). Samma problematik konstaterar han när det handlar om förhållandet mellan mörkhy-

ade och vita (ibid.). 

 

En ytterligare utveckling av stämplingsteorin har skapats av Robert K. Merton genom hans 

term “självuppfyllande profetia” (Newburn, 2013:224). Självuppfyllande profetia är en från 

början falsk uppfattning av en person som sedan utvecklas till att bli den korrekta uppfattningen 

(Merton, 1968:477). Individen upplever en stämpling från samhället, vilket gör att individen 

utvecklar tankar kring sig själv som stämmer överens med stämplingen och därmed utvecklas 

ett beteende som lever upp till samhällets stämpling (Merton, 1973:428). En från början icke 

kriminell individ kan således utvecklas till att bli kriminell eftersom förväntningarna på honom 

eller henne säger att personen ska vara kriminell (Newburn, 2013:224). Stämplingen leder inte 

bara till att de avvikande handlingarna blir fördömda, utan till att individen som person blir 

fördömd. På detta sätt har stämplingen skapat en självuppfyllande profetia hos individen som 

därmed kan ledas in på en kriminell karriär (ibid.).  

     

5. Tidigare forskning  
Tidigare forskning inom det berörda området är sällsynt. Däremot är forskningsstudien Rätten 

till försvarare vid polisförhör av Annkatrin Meyerson relevant att tillämpa eftersom den be-

handlar rätten till försvarare vid polisförhör. På grund av att vår studie avser att undersöka bris-

ter vid polisförhör är det intressant att belysa Meyersons studie. Därutöver är studien betydelse-

full eftersom den behandlar misstänkta under 18 år.  
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Ytterligare forskning som tillämpas är Nationella trygghetsundersökningar (NTU) som har ge-

nomförts av utredare och enhetschefer på Brå. Vi anser att de är relevanta att tillämpa för att få 

en förståelse för hur förtroendet för rättsväsendet ser ut i Sverige, vad det är som kan påverka 

förtroendet och vad ett minskat förtroende kan få för konsekvenser för rättssäkerheten. Vi har 

valt att tillämpa rapporten från år 2007 vid namn Förtroendet för rättsväsendet - Resultat från 

Nationella trygghetsundersökningen, 2006 genomförd av Madeleine Blixt och Felipe Estrada 

samt rapporten från år 2017 vid namn Nationella trygghetsundersökningen 2016 - Om utsatt-

het, otrygghet och förtroende. Den är genomförd av Carl Command, Emelie Hambrook, Sanna 

Wallin, Sara Westerberg, Åsa Irlander Strid och Thomas Hvitfeldt. 

     

5.1 Rätten till försvarare vid polisförhör 

I forskningsstudien genomförd av Annkatrin Meyerson vid Handelshögskolan på Göteborgs 

Universitet år 2008 identifierade hon i vilken utsträckning försvarare inte närvarar vid förhör. 

Studien utgick från ett stickprovsurval där Meyerson granskade ett antal förundersökningspro-

tokoll och räknade ut hur många av förhören som hölls med försvarare närvarande (Meyerson, 

2008:11). Forskningsstudien genomfördes mellan april och maj 2007 vid Göteborgs tingsrätt 

och rör mål från februari 2006 (ibid., 2008:30). Studien behandlade de tre grupperna häktade 

personer, misstänkta på fri fot samt misstänkta under 18 år. Sammanlagt granskades 90 fall, 30 

inom varje grupp (ibid., 2008:11). I studien undersöktes fler faktorer än enbart om försvarare 

varit närvarande, bland annat vid vilken tidpunkt en offentlig försvarare förordnades samt om 

”någon annan” deltagit vid förhören (ibid.). Med “någon annan” innefattades bland annat tolk, 

vårdnadshavare och representant från socialtjänsten (ibid., 2008:32). 

 

I forskningsstudien fastslog Meyerson att inom de 30 fall som granskades rörande misstänkta 

under 18 år hölls 159 förhör (Meyerson, 2008:31). Vid 17 av förhören var försvarare närva-

rande (ibid.) och i 49 av förhören var “någon annan” utöver den misstänkte och förhörsledaren 

närvarande (ibid., 2008:32). I vissa fall närvarade både försvarare och “någon annan”. Sam-

mantaget visade Meyersons statistik att vid 99 av de 159 förhören befann sig misstänkta under 

18 år ensamma med förhörsledaren (ibid.). Vid 29 av de 30 fall med misstänkta under 18 år 

förordnades offentlig försvarare, varvid 23 av fallen förordnades dock denne inte förrän efter 

stämningsansökan, vilket innebär att försvarare inte närvarade vid de första förhören (ibid., 

2008:34-35).  
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Risken att förhörsledare ställde frågor utifrån deras förutfattade meningar betonas också och 

därmed gavs de misstänkta inte chansen att beskriva händelseförloppet (Meyerson, 2008:26). 

Meyerson belyser även att personer som befunnit sig i en pressad förhörssituation kan avge 

falska erkännanden (ibid., 2008:28-29). Däremot poängterar Meyerson att hennes forskning 

inte tydligt kan peka på att försvararens närvaro har en betydelse för falska erkännanden, trots 

att det finns en korrelation som visar att antalet erkännanden generellt minskar när försvarare 

närvarar (ibid.).   

 

5.2 Rapporter från Brå 

På order från regeringen ska Brå årligen genomföra en NTU för att bland annat ge en redogö-

relse om samhällets medborgares förtroende för rättsväsendet (Command et al., 2017). I rätts-

väsendet inkluderas polis, åklagare, domstolar och kriminalvård (Blixt & Estrada, 2007:16). 

Mätningar görs om förtroendet för rättsväsendet i sin helhet och för de enskilda myndigheterna 

(ibid., 2007:14). Undersökningarna bygger på intervjuer samt på enkäter via post och internet 

(Command et al., 2017:17). Vid genomförandet av NTU 2016 gjordes ett slumpmässigt urval 

av Sveriges befolkning och 20 000 personer i åldrarna 16 till 79 valdes ut för att utgöra under-

sökningens population (ibid., 2017:16). Vid den NTU som genomfördes år 2006 brukades 

samma tillvägagångssätt, däremot bestod urvalet enbart av 10 000 personer och åldersspannet 

var 15 till 79 år (Blixt & Estrada, 2007:14).  

 

I NTU från år 2016 konstaterades att förtroendet för rättsväsendet i Sverige är stort (Command 

et al., 2017:128). Av deltagarna i undersökningen uppgav 61 procent att de har mycket eller 

ganska stort förtroende för rättsväsendet (ibid.). Vid en jämförelse mellan NTU som genomför-

des år 2006 och år 2016 bevisas det att förtroendet har ökat med sju procentenheter (Blixt & 

Estrada, 2007:18). Däremot har förtroendet minskat med tre procentenheter jämfört med år 

2015 (Command et al., 2017:10). Förtroendet för polisen följer samma utveckling som förtro-

endet för rättsväsendet i sin helhet. År 2006 uppgav 55 procent att de hade mycket eller ganska 

stort förtroende för polisen (Blixt & Estrada, 2007:18) och år 2016 var motsvarande siffra 61 

procent (Command et al., 2017:128). Även här har förtroendet minskat i förhållande till år 2015 

när förtroendet uppmättes till fyra procentenheter större än år 2016 (ibid.). Förtroendet för 

åklagare visade sig vara lägre än förtroendet för polis och rättsväsendet i sin helhet (Blixt & 

Estrada, 2007:18). År 2006 svarade 42 procent att de hade ett mycket eller ganska stort förtro-

ende för åklagare (ibid.) och år 2016 var siffran 50 procent (Command et al., 2017:128). 
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Blixt och Estrada (2007:8) skildrar att rättsväsendets och dess myndigheters huvudsakliga upp-

gifter är att säkerställa enskilda individers rättstrygghet och rättssäkerhet, det vill säga garantera 

att alla medborgare skyddas mot brott samt att samtliga kan lita på lagstiftningen, myndigheter-

na och domstolarna. För att en rättsstat ska fungera är det av största intresse att förtroendet är 

högt (Command et al., 2017:126). Om förtroendet minskar är det en överhängande risk att ex-

empelvis antalet anmälda brott minskar eller att viljan att vittna minskar, vilket kommer leda 

till att rättsväsendet inte fungerar (ibid.). Vad som påverkar förtroendet för rättsväsendet är 

enligt Blixt och Estrada (2007:8-9) en bedömning av verksamhetens kvalitet och trovärdighet, 

verksamhetens upplevda betydelse samt samhällets värderingar (ibid.). Vidare redogjorde Blixt 

och Estrada (2007:24) för att negativa upplevelser av rättsväsendet kan påverka förtroendet. 

Det framgår i NTU från 2006 att personer som varit åtalade, och därmed misstänkta för brott, 

har lägre förtroende för rättsväsendet än övriga befolkningen. Utöver att förtroendet kan på-

verka den åtalade kan det påverka den åtalades familj, vänner och bekanta (ibid.).  

 

6. Resultat 
Nedan presenteras den data som samlats in via den objektiva lagtolkningen, sekundäranalysen 

samt intervjuerna, vilka tillämpas för att besvara forskningsstudiens frågeställningar.  

 

De fyra respondenter som medverkade i forskningsstudiens intervjuer är Per-Ola Cullin som är 

föredragande vid JO och har som roll att granska de JO-anmälningar som kommer in och ge 

förslag på åtgärder. Johan Sangborn som är chef för internationella frågor på Sveriges Advo-

katsamfund samt ansvarig för straff- och straffprocessuella frågor. Sofia Bidö, psykolog och 

psykoterapeut, som bland annat arbetat på BUP traumaenhet och i huvudsak med barn som 

begått sexualbrott. Hon är sedan augusti 2016 anställd hos Rädda Barnen där hon är verksam-

hetsledare för behandlingsverksamheten Centrum för Barn och Unga i Utsatta Livssituationer. 

Den fjärde respondenten är jurist och arbetar på myndigheten Barnombudsmannen. Responden-

ten har önskat att förbli anonym och representerar i sina svar Barnombudsmannen som myn-

dighet och kommer presenteras som “Respondenten från myndigheten Barnombudsmannen” i 

forskningsstudien.  
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6.1 Vilka eventuella brister finns i upprätthållandet av barns rättigheter i Sverige vid po-

lisförhör med brottsmisstänkta barn?  

 

Det insamlade materialet visar att det finns omfattande brister i upprätthållandet av barns rät-

tigheter vid polisförhör med brottsmisstänkta barn som är mellan 15 och 17 år. När vi frågar 

Sangborn (2017) om han stött på några brister svarar han: “Det kan man absolut säga och det är 

ifrån flera olika rättssäkerhetsaspekter”. Han betonar främst bristen på närvarande försvarare i 

de inledande förhören och förklarar att det är ett väldigt allvarligt problem eftersom dessa för-

hör oftast lägger grunden och är helt avgörande för fallet och ansvarsprövningen i domstol. 

Vidare hänvisar Sangborn till en skrivelse innehållande den främsta kritiken gällande närvaro 

av försvarare vid polisförhör från Sveriges Advokatsamfund. Kritiken skickades av Sveriges 

Advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg till Riksåklagaren den 22 december 2010 

för att göra Riksåklagaren uppmärksam på denna problematik. I skrivelsen framställs bland 

annat att rätten till försvarare inte tycks prioriteras för unga (Sveriges Advokatsamfund, 

2010:2).  

 

I intervjun med Respondenten från myndigheten Barnombudsmannen (2017) hänvisar Respon-

denten till Barnombudsmannens rapport Från insidan – barn och ungdomar om tillvaron i ar-

rest och häkte från 2013. Ett avsnitt i rapporten behandlar förhörssituationen med barn och där 

uppmärksammas, i enlighet med Sangborns uttalande, att försvarare sällan närvarar vid det 

första förhöret (Barnombudsmannen, 2013:79). I rapporten beskrivs även att brottsmisstänkta 

barn kan säga vad som helst vid det första förhöret när försvarare inte är närvarande för att få 

komma därifrån (ibid.). Respondenten från myndigheten Barnombudsmannen (2017) hänvisar 

även till FN:s Barnrättskommittés uttalande om Sverige år 2015. I uttalandet kritiseras Sverige 

för att barn inte får alla sina grundläggande rättigheter tillgodosedda, såsom rätten till en för-

svarare (2015:56 a). Faktum är att den bristen konstaterades redan 2009 när FN:s Barnrätts-

kommitté utvärderade Sverige (2009:71 c). FN:s Barnrättskommitté tydliggjorde att Sverige 

måste ta större ansvar och göra sitt yttersta för att säkerställa att alla barn som blir omhänder-

tagna av polis får tillgång till adekvat försvar (ibid.).  

 

Att försvarare inte alltid närvarar vid förhör uppmärksammas även av JO. Dessutom fastslår JO 

att vårdnadshavare och socialtjänst inte alltid underrättas och medverkar vid förhör med min-

deråriga. Vid JO:s inspektion av Polismyndigheten Dalarna och Åklagarmyndigheten, åklagar-

kammaren i Falun, fastställs det att försvarare inte alltid närvarar vid förhör samt att underrät-
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tandet av vårdnadshavare och socialtjänst inte alltid sker i enlighet med lagstiftningen (Diarie-

nummer (Dnr) 4307-2012, 2012:4-5). I inspektionsprotokoll Dnr 1652-2016 gällande 

Åklagarmyndigheten Södra Skånes åklagarkammare skrivs det framför allt om en relativt all-

varlig misshandel där det misstänkta barnet inte haft någon försvarare med sig vid det första 

förhöret (2016:6). Vårdnadshavare närvarade heller inte eftersom de befunnit sig på en resa 

(ibid.). Liknande brister identifierades vid inspektion av Polismyndigheten, polisområde Väs-

terbotten, lokalpolisområde Umeå, där ett fall gällande en relativt grov stöld och skadegörelse 

som flera ungdomar varit inblandade i uppmärksammades extra eftersom försvarare saknats vid 

de inledande förhören (Dnr 5474-2015, 2015:4). Samma kritik uttrycker Cecilia Renfors i ett 

JO-beslut rörande en 15-årig pojke som vid första förhöret blev förhörd utan någon försvarare 

närvarande när han misstänktes för grov misshandel, vårdslöshet i trafiken, underlåtenhet att 

stanna på polismannens tecken samt för olovlig körning (Dnr 2502-2015, 2016:1). Inte heller 

socialjouren medverkade vid förhöret (ibid., 2016:2). ChefsJO Mats Melin kritiserar Värm-

landspolisen i ett JO-beslut på likartade grunder. De förhörde en 17-årig pojke som var miss-

tänkt för misshandel utan försvarare närvarande (Dnr 3741-2008, 2010:1). I beslutet identifie-

ras också att Värmlandspolisen misslyckats med att omedelbart underrätta pojkens vårdnadsha-

vare samt socialtjänsten (ibid.). JO Hans-Gunnar Axberger urskilde liknande brister hos Polis-

myndigheten i Hallands län när de genomfört tre förhör med en 17-åring misstänkt för bland 

annat grovt förtal utan närvarande försvarare (Dnr 4608-2010, 2011:2). Ytterligare brister som 

Axberger kritiserar Polismyndigheten Hallands Län för är att pojkens vårdnadshavare inte un-

derrättades förrän efter det inledande förhöret samt att socialtjänsten inte blivit informerade i 

enlighet med de bestämmelser som finns (ibid.). 

 

Som beskrivits i avsnittet “Barns rättigheter” ska misstänkta barn företrädas av en försvarare 

vid förhör. Rättigheten att ha en närvarande försvarare skildras i såväl internationella konvent-

ioner som i svenska lagar och riktlinjer. I Barnkonventionen art. 37 och art. 40 andra stycket att 

försvarare skyndsamt måste förordnas barnet. Rättigheten författas även i Europakonventionen 

art. 6, 24 § LUL, 21 kap. 3 § första stycket RB samt 12 § första stycket FuK. Likaledes är det 

konstaterat i Riksåklagarens riktlinjer att försvarare ska närvara vid förhör med minderåriga 

(Åklagarmyndigheten, 2016:24). Att vårdnadshavare och socialtjänst inte alltid underrättas 

eller kallas till förhör när ett barn blivit misstänkt för brott strider mot 5 § första stycket LUL, 6 

§ första stycket LUL, 7 § LUL, Barnkonventionen art. 40 samt mot Riksåklagarens riktlinjer 

(Åklagarmyndigheten, 2016:26).  
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Utöver att det råder brist på närvarande försvarare låter Polis- och Åklagarmyndigheten ofta de 

brottsmisstänkta barnen bedöma om det finns behov av en försvarare eller inte. Axberger upp-

ger att det är förundersökningsledarens uppgift att på objektiva grunder göra en bedömning 

huruvida en misstänkt är i behov av försvarare och inte det misstänkta barnets uppgift (Dnr 

4608-2010, 2011:18). Axberger får medhåll från sina kollegor som vid flera tidpunkter riktat 

kritik mot Polis- och Åklagarmyndigheten på grund av att behovet av försvarare ibland överlåts 

till brottsmisstänkta barn. Problemet identifierades bland annat i JO:s inspektionsprotokoll gäl-

lande Åklagarmyndigheten Södra Skånes åklagarkammare som belyser att en ung person som 

misstänktes för misshandel godtog att delta i förhör utan en försvarare närvarande. Någon be-

dömning om behovet av försvarare gjordes inte av förundersökningsledaren (Dnr 1652-2016, 

2016:6). I JO-beslutet av Renfors gällande den 15-åriga pojken som misstänktes för fyra brott 

konstaterar Renfors att eftersom misstankarna mot pojken rörde grova brott skulle det inte varit 

pojken eller hans föräldrar som gjorde bedömningen om behovet av försvarare fanns, vilket var 

fallet (Dnr 2502-2015, 2016:12). Även Melin poängterar att det är ett bekymmer att barn själva 

får avgöra om försvarare ska tillkallas eller inte (Dnr 3741-2008, 2010:10). I sitt JO-beslut gäl-

lande den 17-åriga pojken som misstänktes för misshandel konstaterar Melin att fallet innebar 

sådana omständigheter att försvarare skulle varit närvarande redan vid det första förhöret och 

att Polis- och Åklagarmyndighetens objektiva bedömning borde säkerställt det (ibid.).  

 

Att en försvarare ska förordnas i samtliga fall rörande barn under 18 år, förutom när det finns 

uppenbara skäl som talar mot behovet, regleras i 24 § LUL. Det uttrycks även i 21 kap. 3 § RB 

att ingen minderårig på egen hand ska fatta beslut om försvarare ska närvara eller inte, utan det 

ska beslutas av den som har vårdnaden om barnet. Dessutom har Riksåklagaren uttryckt att 

försvarare ska förordnas barn oavsett deras inställning till försvarsfrågan (Åklagarmyndigheten, 

2016:24). 

 

Brist på information, och brist på förståelse av informationen, till brottsmisstänkta barn vid 

förhör är också ett stort problem. I Sveriges Advokatsamfunds skrivelse till Riksåklagaren år 

2010 åskådliggörs att information inte alltid ges till barn gällande rätten till försvarare vid po-

lisförhör (Sveriges Advokatsamfund, 2010:2). Barnombudsmannens rapport beskrivs samma 

problematik och förklarar att det kan vara avgörande på vilket sätt polisen väljer att formulera 

frågan gällande om barn godtar att deltaga i förhör utan försvarare eller inte (Barnombudsman-

nen, 2013:80-81). Förhörsledare nämner nämligen inte alla gånger att det är en rättighet att ha 

en försvarare närvarande och följaktligen kräver barn heller inte försvarare. Vid de tillfällen 
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barn informeras återstår det faktum att det är svårt för barn att förstå frågorna som ställs under 

förhören samt vad ett förhör innebär, såsom att det kan leda till konsekvenser som att bli fri-

hetsberövad (ibid.). Att barn inte alltid förstår vad det innebär att vara misstänkt för ett brott 

och att de inte har kunskap om deras rättigheter är en brist och understryks av FN:s Barnrätts-

kommitté (2015:57 a). FN:s Barnrättskommitté konstaterar att det är en absolut nödvändighet 

att alla barn som i Sverige hamnar i konflikt med lagen får deras rättigheter förklarade för sig 

på ett språk de förstår (ibid.).    

 

Rätten till information samt förståelse av information finns reglerat i åtskilliga rättigheter för 

barn. I Barnkonventionen art. 40 andra stycket konstateras det att informationen ska ges till 

minderåriga utan dröjsmål. Det finns likaledes riktlinjer som uttrycker att barn ska informeras 

om deras rättigheter till försvarare (Åklagarmyndigheten, 2016:26), om förutsättningarna för 

hur förhöret kommer gå till (Bring, Diesen & Wahren, 2004:197) samt att de har rätt att svara 

att de inte vet (Leander & Christianson, 2008:303). Att barn inte förstår informationen strider 

även mot 12 a § sjätte stycket FuK som stadgar att information ska ges till den som är häktad 

eller anhållen på ett språk som han eller hon förstår. Det strider likaså mot Europakonventionen 

art. 6 tredje stycket där det fastställs att alla misstänkta har rättigheten att direkt, detaljerat och 

på ett språk de förstår, informeras om grunden och innebörden av misstankarna. Det går inte 

heller i linje med de riktlinjer som säger att hänsyn ska tas till barns emotionella, sociala och 

kognitiva utveckling (Bring, Diesen & Wahren, 2004:85; Christianson & Holmberg, 2008:258) 

samt att språket som används ska vara förståeligt för barn (Åklagarmyndigheten, 2016:26).  

 

Utöver dessa brister har det framkommit ytterligare brister från det insamlade materialet. I 

Barnombudsmannens rapport framställs att barn många gånger upplever att de är dömda på 

förhand och att förhörsledarna påstår att barn ljuger om de inte besvarar frågorna på ett önsk-

värt sätt (Barnombudsmannen, 2013:85). Även Respondenten från myndigheten Barnombuds-

mannen (2017) uttrycker att barn redan i polisförhör behandlas som att de är skyldiga. Att som 

förhörsledare inte gå in med en objektiv inställning strider mot att alla ska anses oskyldiga tills 

motsatsen bevisats, vilket klargörs i Barnkonventionen art. 40 andra stycket samt i art. 6 i 

Europakonventionen. Vidare strider det mot Barnkonventionen art. 40 första stycket där det 

författas att brottsmisstänkta barn ska behandlas på ett sätt som stärker deras värdighet och 

värde. Dessutom strider det mot Riksåklagarens riktlinjer som säger att barn ska behandlas med 

respekt (Åklagarmyndigheten, 2016:26) och mot att förhörsledare bör ha ett rättvist förhåll-

ningssätt till den förhörde samt ett öppet sinne (Hartwig, Christianson & Granhag, 2008:314). 
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Att inte ha ett rättvist förhållningssätt och på förhand anta att det misstänkta barnet är skyldigt 

strider också mot 17 § FuK där det uttrycks att förhör med barn under 18 år måste genomföras 

på ett sätt som inte kan skada den unge. Bidö (2017) kommenterar även att ledande frågor och 

upprepade förhör kan förekomma, vilket går emot riktlinjerna över hur förhör med barn ska gå 

till (Leander & Christianson, 2008:304). Därutöver menar FN:s Barnrättskommitté att barnför-

hörsledare i Sverige inte alltid har kompetens att förhöra barn och att det är av största vikt att 

kompetensen säkerställs för att kunna garantera att barn som är kapabla att uttrycka sig får möj-

ligheten att göra det (FN:s Barnrättskommitté, 2009:30 b). Att förhörsledare inte alltid har 

kompetensen att förhöra barn strider mot 18 § FuK.  

 

Förutom att de brister som presenterats strider mot enskilda artiklar, lagrum och riktlinjer bryter 

Sverige ibland mot grundläggande artiklar i såväl Barnkonventionen som Europakonventionen. 

I Barnkonventionen art. 1 fastställs det att samtliga individer under 18 år omfattas av konvent-

ionen och i art. 2 att samtliga barn inom den ratificerade jurisdiktionen ska säkerställas sina 

rättigheter utan åtskillnad av något slag. Att ibland neka barn deras rättigheter till försvarare 

eller inte ge dem den information de har rätt till bryter mot art. 1 och art. 2 i Barnkonventionen. 

På likartade grunder lever Sverige inte alltid upp till art. 1 i Europakonventionen som säger att 

var och en ska garanteras de rättigheter som finns författade i konventionen. Dessutom ska, 

enligt Barnkonventionen art. 4, alla konventionsstater vidta alla åtgärder för att säkerställa att 

samtliga barn får ta del av rättigheterna de är berättigade till, vilket inte alltid upprätthålls i 

Sverige. Därutöver misslyckas Sverige ibland med att upprätthålla art. 3 i Barnkonventionen. 

Där skildras att vid alla åtgärder som berör barn ska barnets bästa alltid komma i främsta rum-

met. Att Polis- och Åklagarmyndigheten inte säkerställer att samtliga barn får en försvarare 

samt informeras på ett språk som de förstår strider mot barnets bästa. Det finns även lagstadgat 

i 5 § tredje stycket LUL att vårdnadshavare ska underrättas och kallas till förhör med minderå-

riga så länge det inte strider mot barnets bästa. Att vårdnadshavare inte alltid underrättas bryter 

också det mot barnets bästa.  

 

Vad studiens identifierade brister i regelefterlevnaden beror på finns det varierande tankar om. 

Sangborn (2017) tror att bristen på närvarande försvarare beror på åtskilliga anledningar. Han 

menar att poliser och åklagare tycker det är besvärligt att ha advokat på plats och att det är bra 

att hålla förhöret på en gång för att det brottsmisstänkta barnet ska kunna gå hem snabbare. 

Dessutom förklarar han att förhörsledare önskar att snabbt få svar på frågor samt att de har 

större möjligheter att påverka en misstänkt om försvarare saknas. Sangborn nämner även att 
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många förhör måste hållas på kvällen, natten eller helgen, vilket medför att det är svårt att få 

tag på försvarare. Enligt Sveriges Advokatsamfunds skrivelse beror bristen på närvarande för-

svarare på att det är svårt att nå offentliga försvarare efter normal arbetstid (Sveriges Advokat-

samfund, 2010:4). Däremot menar Respondenten från myndigheten Barnombudsmannen 

(2017) att orsaken till att försvarare inte alltid medverkar beror på att barn inte känner till deras 

rättigheter, alternativt för att barn själva väljer att avstå från en försvarare för att få lämna arres-

ten snabbare. I intervjun med Cullin (2017) spekulerar han i att det är “en mix av kunskapsbris-

ter, resursbrister och medvetet genvägstagande som är orsaken till brister i regelefterlevnaden”. 

 

6.2 Vid eventuella brister i upprätthållandet av barns rättigheter, vilka möjliga konse-

kvenser kan uppstå för barn?  

 

De brister som framställs ovan medför möjliga konsekvenser för de brottsmisstänkta barnen 

som förhörs under icke laglydiga förhållanden. Framför allt finns det indikationer på att avsak-

naden av närvarande försvarare ger upphov till möjliga konsekvenser. Exempelvis är det möj-

ligt att barn inte förstår vad förhör kan få för betydelse för den fortsatta förundersökningen 

(Barnombudsmannen, 2013:79). Samtidigt förstår inte barn vad det är som händer eftersom de 

inte är mogna nog att på egen hand bearbeta den information Polis- och Åklagarmyndigheten 

ger dem, något som Bidö (2017) säger kan leda till att barn inte kan besvara de frågor som 

ställs på rätt sätt eller fatta korrekta beslut: 

 
Det är ju en väldigt, naturligtvis en väldigt pressad situation att vara misstänkt för ett brott 

och jag tänker att det är otroligt viktigt [...] att barn liksom får sina grundläggande rättigheter 

tillgodosedda under en sådan, sådan krävande process så som verkligen kan ställa allt på ända 

och grundläggande rättigheter handlar ju bland annat om liksom rätten till information tänker 

jag. Det är en väldigt viktig del som [...] målsägandebiträdets roll som jag ser det [...] som 

förstår processen och som liksom kan översätta och liksom som att du förklarar varenda steg 

i detta så att man kan göra grundade val själv som ung. Då måste man ha information på sin 

nivå liksom så det ser jag som otroligt viktigt. 

(Bidö, 2017) 

 

Utöver det faktum att barn inte alltid har full förståelse för vad som pågår och vilken betydelse 

förhör kan ha för deras framtid finns det ytterligare konsekvenser som kan uppstå. Exempelvis 

beskrivs det i ett beslut av JO Axberger (Dnr 4608-2010, 2011:2) att det kan vara oerhört psy-

kiskt påfrestande att som ung vara misstänkt för ett brott. I JO:s utredning, och i beslutet, fattat 
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av Axberger uttrycks det att den 17-åriga pojken erkänt brotten han var misstänkt för eftersom 

han upplevt sig vara extremt utsatt och befunnit sig under hot från förhörsledaren. Känslan av 

att pojken befann sig under hot grundade sig, å ena sidan, i att han i väntan på ytterligare förhör 

spärrades in i en cell över natten utan möjlighet till att kontakta sina vårdnadshavare eller sin 

advokat. Å andra sidan grundade det sig i att han under förhöret inte haft sin försvarare närva-

rande (ibid.). Bidö (2017) beskriver att som 17-åring, och som ung i största allmänhet, bli inlåst 

under förundersökningen i väntan på förhör, och hela processen att vara brottsmisstänkt, sätter 

den unge i en extremt utsatt situation: 

 
Ja det kan ju naturligtvis riskera och bli en otroligt svår, i sämsta fall traumatiserande upple-

velse liksom att gå, att vara med om det på ett psykologiskt plan menar jag att vara brotts-

misstänkt om, om hela processen liksom missköts och man inte förstår vad som händer och 

så vidare så riskerar ju det att bli en väldigt extremt negativ upplevelse. 

(Bidö, 2017) 

 

Bidö får medhåll från Sangborn (2017) som menar att den psykiska påfrestningen för unga un-

der 18 år är enorm under en förundersökning. Framför allt riktar Sangborn kritik mot det fak-

tum att unga frihetsberövas i väntan på förhör i alltför stor utsträckning och menar att det är 

“någonting som psykiskt påverkar en ungdom på ett alldeles markant sätt och kan förstöra en, 

en människa för all framtid”. Sangborn poängterar ytterligare möjliga konsekvenser, bland an-

nat att de unga tappar respekten för rättssystemet om de upplever att deras rättigheter inte upp-

rätthålls. Därutöver uttrycker Sangborn kritik mot förhörsledare som uppmuntrar barn att låta 

sig förhöras utan försvarare närvarande genom att säga att barn därmed kommer få lämna polis-

stationen snabbare. Sangborn betonar att barn kan avtvingas uttalanden som de inte menar, ut-

talanden som i värsta fall kan leda till att barn blir oskyldigt dömda. Förutom den direkta kon-

sekvensen av att bli oskyldigt dömd utvecklar Sangborn resonemanget och uttrycker att “om 

man som ung har dömts på felaktiga grunder, är detta självklart någonting som kan påverka 

personens utveckling och framtid och att risken för utanförskap kan öka”. 

 

Flera av respondenterna lyfter likt Sangborn fram konsekvensen att barn kan erkänna handling-

ar de inte begått till följd av att deras rättigheter inte upprätthålls. Respondenten från myndig-

heten Barnombudsmannen (2017) säger i sin intervju: 

 
Barn och unga som Barnombudsmannen har mött upplever att de redan i förhören är dömda 

på förhand, det vill säga att rättsväsendet har bestämt sig för att de är skyldiga. Sättet som de 
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behandlas på under förhöret kan bidra till att stärka den känslan och därmed också bidra till 

att de ger upp eller säger det som förhörsledaren vill höra. I värsta fall kan det leda till att den 

unge erkänner handlingar som han eller hon inte har begått. 

(Respondenten från myndigheten Barnombudsmannen, 2017) 

 

Även Bidö (2017) hävdar att konsekvensen att barn erkänner brott trots att de är oskyldiga är 

överhängande. Bidö har i sitt arbete som psykolog inte mött några barn som blivit oskyldigt 

dömda till följd av att de erkänt sig skyldiga till handlingar de inte har begått, men hon uttryck-

er att det absolut är en konsekvens hon kan se uppstå. Däremot uttrycker hon att risken för att 

barn tar på sig saker som de inte har gjort på grund av att flertalet förhör hålls och att det i 

dessa förhör ställs för mycket ledande frågor är större vid förhör med yngre barn. När Bidö 

talar om åldersgruppen som berörs i denna forskningsstudie uttrycker hon att “risken är nog 

lägre om du tänker på årsgruppen 15 till 17 år, den är inte obefintlig men jag skulle säga att den 

är lägre med dem”. Därutöver lyfter hon fram ytterligare en konsekvens, nämligen att barn blir 

frigivna på felaktiga grunder. Med bakgrund som psykolog och att hon arbetat med barn som 

begått sexuella övergrepp menar hon att bli frigiven på felaktiga grunder är lika allvarligt som 

att bli oskyldigt dömd eftersom det medför en ökad risk för återfall i brottslighet: 

 
Barn som, som har begått sexualbrott då tänker jag att ett bekymmer kan ju vara om dem 

inte, inte döms att, för där finns det nämligen en väldigt stark koppling mellan att man blir 

dömd och att man faktiskt får insatser. För att, ja man säger så här, många gånger har man en 

dom så är det ofta lättare för socialtjänsten också att se till att den unge får insatser som gör 

att man kan förebygga återfall i nya sexualbrott. 

(Bidö, 2017) 

 

6.3 Vid eventuella brister i upprätthållandet av barns rättigheter, vilka möjliga konse-

kvenser kan uppstå för rättssäkerheten? 

 

I intervjun med Respondenten från myndigheten Barnombudsmannen (2017) uttrycks att när 

barn inte garanteras sina grundläggande rättigheter vid förhör äventyras såväl en fortsatt effek-

tiv rättsprocess som rättssäkerheten. Respondenten utvecklar sitt argument i intervjun och me-

nar att om barn inte förstår rättsprocessen kan det få konsekvenser för rättssäkerheten och där-

för är det extremt viktigt att barn garanteras rätten till en försvarare redan vid första förhöret. 

Därtill kommenterar Respondenten det faktum att barn ofta behandlas som att de är skyldiga av 
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förhörsledare. Att barn behandlas med utgångspunkten att de är skyldiga äventyrar rättssäker-

heten, vilket också skildras i Barnombudsmannens rapport: 

 
Barnombudsmannen anser att det inte är i överensstämmelse med grundläggande principer 

för ett rättssäkert förfarande i en rättsstat att barn behandlas på̊ ett sätt där deras skuld förut-

sätts i syfte att utreda ett misstänkt brott.  

(Barnombudsmannen, 2013:85) 

 

I rapporten återfinns även en intervju med Ramberg, generalsekreterare för Sveriges Advokat-

samfund. Ramberg kommenterar hur rättssäkerheten kan hotas och vad det kan få för konse-

kvenser för barn om de inte har tillgång till försvarare enligt följande: 

 
Det här är en fråga om rättssäkerhet. Det inledande polisförhöret kan vara avgörande för hela 

den fortsatta rättsprocessen. Om du svarar fel på̊ en fråga kan det leda till bristande rättssä-

kerhet, bristande objektivitet och felaktiga domslut. 

(Barnombudsmannen, 2013:88) 

 

Cullin (2017) stämmer in i att rättssäkerheten äventyras när barns rättigheter i en förhörssituat-

ion inte efterlevs. Framför allt menar Cullin att när oskyldiga döms äventyrar det rättssäkerhet-

en: 

 

Uppgifter som lämnats under icke rättssäkra former kan komma att tillmätas för stor bety-

delse i den fortsatta utredningen och i en dom, vilket ökar risken för att man döms oskyldig. 

Om en försvarare är närvarande redan inledningsvis ökar också chansen för att felaktiga 

misstankar kan avfärdas så snabbt som möjligt. 

(Cullin, 2017)  

 

Även flera JO-beslut påvisar att rättssäkerheten äventyras när barns rättigheter inte upprätthålls, 

i synnerhet när försvarare saknas vid de inledande förhören (Dnr 4608-2010, Dnr 2502-2015). 

Axberger riktar exempelvis kritik mot Polismyndigheten i Hallands län för att försvararens 

frånvaro minskat bevisvärdet i de aktuella förhören (Dnr 4608-2010, 2011:15). Axberger menar 

att anklagelserna mot den 17-åriga pojken var allvarliga och omständigheterna omfattande och 

att det därmed inte kunde varit i utredningens intresse att höra pojken utan försvarare. Axberger 

menar att detta bekräftades när hovrätten valde att fria 17-åringen på en åtalspunkt eftersom 

bevisvärdet i förhören var för låga. Pojken hade under de olika förhören uttalat sig osamman-

hängande, vilket ledde till att bevisen mot honom inte var tillräckligt starka för en fällande 
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dom. Axberger hävdar i beslutet att avsaknaden av försvarare på så sätt äventyrat rättssäkerhet-

en. Med en försvarare närvarande hade starkare bevis kunnat säkerställas, vilket hade kunnat 

leda till en fällande dom (ibid.). Renfors kom fram till liknande slutsatser rörande den 15-årig 

pojke som var misstänkt för fyra brott (Dnr 2502-2015, 2016:2). Vid det första förhöret närva-

rade ingen försvarare och pojken erkände tre av fyra brott (ibid., 2016:3). Efter det inledande 

förhöret utsågs en offentlig försvarare åt pojken varvid ytterligare två förhör hölls med honom. 

Under de två förhören när försvarare närvarade ändrade pojken sina utsagor och tog tillbaka två 

av sina erkännanden (ibid.). I beslutet konstaterar Renfors att pojkens rättssäkerhet hotats ef-

tersom han förlorat sin möjlighet till försvar (ibid., 2016:13). I JO-beslutet gör Polismyndighet-

en bedömningen att eftersom pojken ändrat sin beskrivning efter första förhöret kan utredning-

en och åklagarens bedömning av skuldfrågan ha äventyrats (ibid., 2016:6).  

 

Att rättssäkerheten hotas när barns rättigheter inte upprätthålls påpekar även Sangborn (2017). 

Framför allt att de ungas rätt till rättvisa rättegångar försvinner när de inte garanteras försvarare 

från det första förhöret. Sangborn menar att försvararens uppgift är att se till att de unga får en 

rättvis rättegång. Han poängterar att den garantin försvinner om barn inte har en försvarare när-

varande redan i det inledande förhöret och en rättssäker prövning äventyras.  

 

7. Analys 
I följande avsnitt genomförs en genomgående analys av den data som redogjorts i “Resultat”. 

Data analyseras gentemot social kontroll och stämplingsteorin som framställs i avsnittet “Teo-

retiskt ramverk”. Teorierna används eftersom de bidrar till att förklara varför forskningsstudi-

ens tre frågeställningar besvaras på det sätt de gör samt till att uppfylla studiens syfte.  

 

Med tanke på att forskningsområdet är relativt outforskat har den tidigare forskning som till-

lämpats i studien inte fullt ut behandlat studiens område och därmed har vi valt att exkludera 

dem från analysen. Däremot görs enstaka kommentarer gällande de paralleller som kan dras 

mellan de tidigare forskningsstudiernas resultat och vår studie i slutsatsen.   

 

7.1 Social kontroll 

Social kontroll kan ses som samhällets kontroll och maktutövning mot lagöverträdare (Larsson 

& Engdahl, 2011:10) och kan i denna studie jämföras med att Polis- och Åklagarmyndigheten 

kontrollerar samt utövar makt över brottsmisstänkta barn. Denna makt kan exemplifieras ge-
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nom Cullins (2017) spekulationer om att förhörsledare ibland gör ett medvetet genvägstagande 

som leder till en bristfällig regelefterlevnad vid förhör. När förhörsledare medvetet väljer att 

inte upprätthålla barns rättigheter, exempelvis genom att hålla förhör utan en närvarande för-

svarare, uppstår en maktutövning. Larsson och Engdahl menar att makten samhället utövar mot 

lagöverträdare kan få effekten att barn känner en maktlöshet och försöker bete sig “normalt” 

(2011:10). Denna effekt kan förklara varför barn börjar bete sig och besvara frågor i linje med 

hur de tror att förhörsledare önskar. Att barn börjar agera utefter hur de tror är önskvärt kan 

också kopplas till Parsons och Segerstedts påståenden om att individer internaliserar samhällets 

gemensamma normsystem och självmant uppfyller sina rollförväntningar som de påträffar i 

olika sammanhang (Larsson & Backman, 2011:30). Parson och Segerstedt menar att en indi-

vids beteende inte bara styrs av egenintresse, utan att individer även tenderar att bete sig enligt 

de uppfattningar som finns om hur individer ska bete sig (ibid.). Vi anser att risken för att barn 

börjar uppfylla förhörsledares önskade beteende är större när barns rättigheter inte upprätthålls 

vid förhör. Sangborn (2017) påstår även att om barn exempelvis inte har en försvarare närva-

rande kan barn tvingas svara på ett sätt som de egentligen inte menar. Att barn inte svarar som 

de menar, och inte utifrån sanningen, kan leda till att barn blir oskyldigt dömda. Att oskyldiga 

barn blir dömda är inte enbart en konsekvens för det berörda barnet, utan även för rättssäker-

heten eftersom det inte går att argumentera för att rättsprocessen skett på ett rättssäkert sätt när 

rättigheterna inte har efterlevts. När Polis- och Åklagarmyndigheten utnyttjar sin maktposition 

för att bestämma hur ett förhör ska fortlöpa menar vi att det kan innebära att barn upplever att 

deras åsikter och rättigheter inte tillmäts någon betydelse. Vi anser därmed, i enlighet med 

Sangborn (2017), att det kan leda till att barn tappar respekten för rättssystemet. Att barn mister 

sin respekt för rättssystemet är en möjlig konsekvens för de utsatta barnen eftersom de tappar 

sin tillit till rättsväsendet, vars ena uppgift är att skydda barn.  

 

Foucaults studerande om relationen mellan makt och kunskap beskriver att makt och kunskap 

går åt båda hållen (Foucault, 2003:xiii). I denna studie kan det jämföras med förhörsledarna 

som besitter såväl kunskap som makt. De har kunskap om hur förhör ska gå till samt om det 

brottsmisstänkta barnet och därigenom har de makt att påverka förhöret. Vi anser även att barn 

sällan har kunskap om varken hur förhör ska gå till, om förhörsledaren eller om deras rättighet-

er och är därmed maktlösa. Polis- och Åklagarmyndigheten informerar inte heller alltid brotts-

misstänkta barn om deras rättigheter (Barnombudsmannen, 2013:81). Detta åskådliggör att Po-

lis- och Åklagarmyndigheten är i en maktposition över de brottsmisstänkta barnen. Exempelvis 

kan de intala barn att en försvarare inte behövs eftersom det enbart kommer innebära att barn 
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får spendera mer tid på stationen. När förhör sedan fortlöper utan försvarare kan förhörsledare 

lättare utöva sin makt över barn för att pressa honom eller henne på information (Sangborn, 

2017). Med andra ord utnyttjar Polis- och Åklagarmyndigheten deras makt för att få ny inform-

ation och kunskap om brottet förhöret behandlar. Det går på så sätt att argumentera för att makt 

och kunskap går åt båda hållen samt att förhörsledare har kontrollen över barn. Det går även att 

koppla till Foucaults tankar om att polisverksamheten utnyttjar sin makt över underordnade för 

att kunna samla in ny kunskap (Hörnqvist, 2012:100-102). 

 

Däremot fokuserar Foucault mest på hur underordnade påverkas av makten (Foucault, 

2003:xiii), exempelvis makten polisväsendet utövar mot de underordnade (Hörnqvist, 

2012:100-102). Vid polisförhör tydliggörs detta genom att Polis- och Åklagarmyndigheten 

både kan iaktta och samla in information om det brottsmisstänkta barnet. Hur underordnade kan 

påverkas av denna typ av makt exemplifieras i denna studie genom undersökningen av möjliga 

konsekvenser för brottsmisstänkta barn när deras rättigheter inte upprätthålls. Barn kan uppleva 

att de är dömda på förhand och att förhörsledare redan har bestämt sig för att de är skyldiga, 

vilket följaktligen kan mynna ut i att barn ger upp och säger det som förhörsledare vill höra 

(Respondenten från myndigheten Barnombudsmannen, 2017). Det kan, vid sämsta scenario, 

leda till att barn erkänner sig skyldiga för handlingar de inte har begått (ibid.) och därmed bli 

oskyldigt dömda. När förhörsledare använder sådan makt att barn väljer att erkänna brott de 

inte begått och blir dömda på felaktiga grunder är det även en konsekvens för rättssäkerheten 

(Cullin, 2017). Social kontroll, i form av förhörsledares kunskap och makt, kan därmed hjälpa 

till att förklara varför det uppstår eventuella brister i upprätthållandet av barns rättigheter och 

konsekvenser för såväl brottsmisstänkta barn som rättssäkerheten.  

 

7.2 Stämplingsteorin 

Tannenbaum som grundade stämplingsteorin studerade ungdomsbrottslighet och han förklarar 

att en kriminell individ skapas genom en interaktion mellan icke-avvikare och de unga som 

anses vara avvikare (Newburn, 2013:219). Han menar även att polismän ofta har goda intent-

ioner, men på grund av deras förutfattade meningar skapar de kriminella individer (Tannen-

baum, 1938:20). Tannenbaum påstår även att barn som upplever att det finns förväntningar på 

dem att agera på ett visst sätt känner en vilja att stimulera de förväntningarna (ibid.). Att vilja 

leva upp till förväntningarna som ställs kan liknas vid de upplevelser som exempelvis Respon-

denten från myndigheten Barnombudsmannen (2017) beskriver. Respondenten berättar om 

barn som Barnombudsmannen mött och som redan innan förhöret känt sig dömda på förhand 
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av förhörsledaren, vilket Respondenten menar kan resultera i att barnet ifråga börjar se sig själv 

som skyldig och erkänner handlingar som han eller hon inte begått.  

 

Becker har utvecklat Tannenbaums stämplingsteori och menar att individer som blir stämplade 

inte behöver ha begått en avvikande handling, utan att stämplingen kan bero på vem personen 

är som individ (Becker, 1963:9). Becker beskriver att en person som har liknande identitet som 

avvikare kan bli stämplad som avvikare trots att personen ifråga inte begått några avvikande 

handlingar (ibid., 1963:12). Becker talar i huvudsak om detta i koppling till ungdomsbrottslig-

het (ibid., 1963:13). Han menar att pojkar från den övre klassen löper mindre risk att bli dömda 

jämfört med pojkar från slummen, trots att de begått samma handling (ibid.). I denna studie går 

Beckers resonemang att applicera på förhör med minderåriga som är brottsmisstänkta. I Barn-

ombudsmannens rapport Från insidan – barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte 

(2013) lyfts det fram att barn ofta blir behandlade som att de är skyldiga. Förhörsledare har på 

så sätt förutfattade meningar om att de barn som hamnar i situationen att de är misstänkta för 

ett brott faktiskt är skyldiga. Vi anser att det kan argumenteras för att brottsmisstänkta barn blir 

stämplade som skyldiga just för att de är barn och att förhörsledare i viss utsträckning tappar 

sin objektivitet vid förhör med barn när de redan innan de hört barns utsagor bestämt sig för att 

de har skyldiga individer framför sig.  

 

Stämplingsteorin har utvecklats ytterligare av Merton som säger att när omgivningen har för-

väntningar över hur en individ bör vara uppstår en vilja hos individen att uppträda i enlighet 

med förväntningarna (Newburn, 2013:224). Det kallas självuppfyllande profetia och kan liknas 

med vad som sker när barn till följd av förhörsledares förutfattade meningar om barns skuld 

väljer att erkänna brott de inte har begått. Barn kan följaktligen få en ändrad bild av sig själv på 

grund av att den bild förhörsledaren målar upp tar över och trycker undan den korrekta bilden 

av barnet. En från början falsk uppfattning av barnet har, i enlighet med den självuppfyllande 

profetian, blivit den korrekta bilden (Merton, 1968:477) och barnet börjar bete sig i linje med 

det som förväntas av honom eller henne. Bidö (2017) betonar att för mycket ledande frågor och 

upprepade förhör kan innebära en sådan psykisk påfrestning att barn tar på sig saker som de 

inte har skäl att ta på sig, vilket kan liknas med den självuppfyllande profetian eftersom barns 

självbild kan förändras (Merton, 1973:428).  

 

I intervjun med Sangborn (2017) uttrycker han oro för att det kan leda till ett avståndstagande 

från samhället som cementeras för lång tid om en ung person blir oskyldigt dömd. Det upp-
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märksammas av såväl Tannenbaum, Becker och Merton att det kan vara startskottet på en kri-

minell aktivitet att bli stämplad och felaktigt dömd. Tannenbaum uttrycker att när ett beteende 

hos ett barn uppmuntras kan det leda till att de fortsätter med samma beteende (Tannenbaum, 

1938:20). Becker håller med sin föregångare och påstår att en stämpling kan leda till en krimi-

nell karriär hos en individ (Newburn, 2013:221), en kriminell karriär som kan uppstå trots att 

individen till en början inte varit skyldig till en kriminell handling (Becker, 1963:9). Merton 

menar att när en person upplever en så stark stämpling att det leder till en självuppfyllande pro-

fetia och individen börjar agera som en brottsling fördöms inte enbart de kriminella handling-

arna utan även individen som person (Newburn, 2013:224). När individen fördöms som person 

argumenterar Merton för att den självuppfyllande profetian kan vara startskottet på en kriminell 

karriär (ibid.).  

 

Stämplingsteorin och den självuppfyllande profetian förklarar varför barn väljer att agera på ett 

visst sätt i ett polisförhör samt skapar en förståelse för hur en persons självbild kan förändras 

och skapa en kriminell individ. På samma sätt kan stämplingsteorin och den självuppfyllande 

profetian hjälpa till att förklara hur rättssäkerheten kan äventyras när barns rättigheter inte upp-

rätthålls. När förhörsledare stämplar brottsmisstänkta barn som skyldiga går det att anta att det 

leder till att alla inte behandlas som lika inför lagen, vilket äventyrar rättssäkerheten. Fortsatt 

menar Tannenbaum, Becker och Merton att en stämpling kan göra en individ kriminell trots att 

individen är en laglydig medborgare. Att ett barn stämplas som kriminell av Polis- och 

Åklagarmyndigheten anser vi innebär att rättssäkerhetens syfte att skydda medborgarna inte 

kan upprätthållas. Likaså finns det en risk att barn erkänner brott de inte begått till följd av 

stämplingen eftersom de börjar se sig själva som skyldiga (Merton, 1968:477) och kan därmed 

bli dömda utan grund. Vi argumenterar därför för att rättssäkerheten hotas eftersom barn kan 

dömas utan tillräckliga bevis.  

  

8. Avslutande diskussion och slutsats 
Syftet med denna forskningsstudie var att bredda kunskapen om eventuella brister i upprätthål-

landet av barns rättigheter vid polisförhör med brottsmisstänkta barn mellan 15 och 17 år samt 

möjliga konsekvenser som kan uppstå för barn och rättssäkerheten när rättigheterna inte upp-

rätthålls. Forskningsstudiens syfte uppfylldes genom att de konstruerade forskningsfrågorna 

kunde besvaras och sedan analyseras mot de tillämpade teorierna. Vi har identifierat flera bris-

ter som ställts mot barns rättigheter och det går att konstatera att bristerna bryter mot såväl in-
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ternationella rättigheter, svensk lagstiftning som riktlinjer. Den brist vi anser är mest allvarlig 

är att försvarare inte alltid närvarar vid förhör med brottsmisstänkta barn. Att inte upprätthålla 

barns rättigheter fullt ut innebär möjliga konsekvenser för barn och rättssäkerheten. Den möj-

liga konsekvens för barn som vi främst anser är oroväckande, och därmed mest relevant att 

poängtera, är risken att barn börjar eller fortsätter med kriminella aktiviteter till följd av att de-

ras rättigheter inte alltid upprätthålls vid förhör. Den svenska rättssäkerheten äventyras också 

när barns rättigheter inte upprätthålls och den konsekvens som vi hävdar framför allt hotar 

rättssäkerheten är när oskyldiga barn blir dömda på felaktiga grunder.  

 

I enlighet med Baier är forskningsstudien rättssociologiskt relevant eftersom vi genomfört en 

rättslig deduktion där lagens böra ställs i kontrast till lagens vara (Baier, 2013:61). Mathiesen 

(2005:18) menar att rättssociologi handlar om att undersöka hur rättsliga avgöranden påverkar 

andra samhällsförhållanden. Rättsliga avgöranden kan i denna studie kopplas till Polis- och 

Åklagarmyndighetens tillämpning av barns rättigheter vid polisförhör. Hur tillämpningen på-

verkar möjliga konsekvenser för barn och rättssäkerheten kan jämföras med vad Mathiesen 

beskriver som påverkan för andra samhällsförhållanden.  

 

Den genomförda studien har utvecklat ett relativt outforskat forskningsområde. Frågan om 

eventuella brister har sedan tidigare till viss del uppmärksammats i Kalibers reportage samt av 

Meyerson. Gällande konsekvenserna för barn uppmärksammas risken att barn blir oskyldigt 

dömda kortfattat i Kalibers reportage och Meyerson nämner kort den möjliga konsekvensen att 

barn avger felaktiga erkännanden när försvarare inte närvarar. Däremot kan hon inte tydligt 

bekräfta att falska erkännanden har ett samband med frånvaron av försvarare. Paralleller från 

studiens resultat, att unga tappar respekten för rättssystemet om de upplever att deras rättigheter 

inte upprätthålls (Sangborn, 2017), kan dras till de resultat som Blixt och Estrada (2007:18) 

presenterar gällande att misstänkta tenderar att ha ett lägre förtroende för rättsväsendet.  

 

Trots att det går att dra vissa paralleller mellan vår studie och den tidigare forskningen anser vi 

inte att det går att argumentera för att studiens resultat går att bekräfta genom en jämförelse 

med tidigare forskning. Däremot är studiens insamlade data hämtad från mycket pålitliga käl-

lor, vilket stärker resultatens trovärdighet. Vi anser emellertid inte att studien är generaliserbar, 

främst eftersom studiens omfattning är alltför liten. Därutöver är det viktigt att poängtera att de 

resultat som presenteras inte berör samtliga polisförhör med brottsmisstänkta barn och att det 

inte går att dra slutsatsen att alla aktörer i Polis- och Åklagarmyndigheten inte alltid upprätthål-
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ler barns rättigheter. Likaså går det inte att dra slutsatsen att de möjliga konsekvenserna för 

barn och rättssäkerheten inträffar varje gång barns rättigheter inte upprätthålls. 

 

På sikt hoppas vi att denna studie kan bidra till att stärka barns rättigheter samt att Polis- och 

Åklagarmyndigheten får en större vilja att upprätthålla dem. Däremot menar vi att eftersom vår 

studie är liten kan det vara svårt att uppnå en förändring i attityd hos Polis- och Åklagarmyn-

digheten. Därför är forskningsområdet i stort behov av ytterligare forskning. I framtiden önskar 

vi att mer uppmärksamhet främst läggs på att undersöka möjliga konsekvenser som kan följa 

när Polis- och Åklagarmyndigheten inte upprätthåller barns rättigheter vid polisförhör. Detta 

område är relativt outforskat och om framtida forskare kan bekräfta de konsekvenser vi har 

identifierat blir våra resultat mer trovärdiga och förhoppningsvis blir viljan att handla i linje 

med barns rättigheter större hos Polis- och Åklagarmyndigheten. Därutöver skulle ett intressant 

forskningsområde för framtida forskare vara att urskilja åtgärder för hur brister i upprätthållan-

det av barns rättigheter vid polisförhör kan hämmas. Med hänsyn till de möjliga konsekvenser 

vi uppmärksammat i denna studie anser vi att det borde vara högt prioriterat för Polis- och 

Åklagarmyndigheten att minska bristerna i upprätthållandet av barns rättigheter, vilket under-

sökningar om åtgärder kan möjliggöra.  

 

Slutligen vill vi återigen poängtera att det är en allvarlig problematik att barns rättigheter inte 

alltid upprätthålls med tanke på att det kan leda till möjliga konsekvenser för såväl de brotts-

misstänkta barnen som för rättssäkerheten. Fortsatt är vi av uppfattningen att barns rättigheter 

finns av en anledning, nämligen för att skydda barn. Däremot visar studiens resultat att rättig-

heterna inte alltid upprätthålls och att det är de utsatta barnen som tar skada av detta trots att det 

är Polis- och Åklagarmyndigheten som bryter mot dem och inte barnen. Att barnen får lida an-

ser vi är orättvist och respektlöst mot de brottsmisstänkta barnen. Om det ska fortsätta i detta 

spår vill vi påstå att det inte spelar någon roll hur många rättigheter barn omfattas av. Vi är av 

uppfattningen att barn sällan är medvetna om deras rättigheter och saknar därför möjlighet att 

kämpa för dem. Samtidigt gör Polis- och Åklagarmyndigheten, enligt Cullins (2017) spekulat-

ioner, ibland medvetna val att inte alltid agera i linje med barns rättigheter. Vi anser därmed att 

rättigheterna ibland inte fyller någon funktion och vi vill därför slå ett slag för hur oerhört bety-

delsefullt det är att Polis- och Åklagarmyndigheten har viljan och tar ansvaret att stå upp för 

och handla i linje med barns rättigheter. Polisförhör kan förstöra misstänkta barns framtid och 

äventyra rättssäkerheten om barns rättigheter inte upprätthålls. Vi ställer oss därför frågan om 

Polis- och Åklagarmyndigheten tycker det är värt att medvetet bryta mot barns rättigheter?  
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10. Bilaga: Frågeformulär vid intervjuer 

 

1. Först och främst undrar vi om du önskar vara anonym eller om vi med ditt godkännande 

får använda ditt namn i vår uppsats?  

 

2. Vidare undrar vi om du skulle vilja förtydliga din roll hos XX? 

 

3. Har du stött på några brister i upprätthållandet av rättigheterna vid förhör med brotts-

misstänkta barn, i så fall vilka? 

  

4. Enligt er uppfattning, vad beror dessa eventuella brister på?  

 

5. Om barns rättigheter inte upprätthålls, vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser 

har ni sett uppstått för barnen?  

 

6. Om barns rättigheter inte upprätthålls, vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser 

har ni sett kan uppstå för den fortsatta brottsutredningen samt för rättsväsendet i stort? 

  

7. Vidare, vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser kan det få för samhället i stort? 

 

8. Om det enligt er finns brister i upprätthållandet, vilka brister menar ni leder till de allra 

mest allvarliga konsekvenserna för såväl barnen som samhället? 

 

9. Har ni något ytterligare ni skulle vilja tillägga gällande konsekvenser som kan uppstå då 

barns rättigheter inte upprätthålls? 


